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Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor 

het bieden van een sociaal veilige omgeving voor 

studenten en medewerkers. In deze vijfde Monitor 

Sociale Veiligheid wordt in drie stappen de stand 

van zaken opgenomen, met een analyse van de 

sociale veiligheid voor studenten, de positie van 

het personeel en een beschouwing van het beleid. 

De monitor wordt uitgevoerd door het landelijke 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in nauwe 

samenwerking met het Platform Veiligheid van de 

MBO Raad, waarbij de meeste mbo-instellingen zijn 

aangesloten. 

In het onderwerp sociale veiligheid komen de 

objectieve, feitelijke kant van veiligheid en de 

subjectieve, gevoelsmatige kant van de zaak bij 

elkaar. Beide dimensies spelen een rol in het klimaat 

op school, in het onderwijs en in de politiek. Aan 

onderwijsinstellingen worden in dit verband veel eisen 

gesteld. De school moet zorg dragen voor een sociaal 

veilige omgeving voor studenten en medewerkers. 

Ouders vertrouwen hun kinderen immers toe aan de 

school en ze verwachten dat de school hun veiligheid 

kan garanderen. Als een school dat niet kan, leidt dat 

al gauw tot veel maatschappelijke ophef. Ernstige 

incidenten worden in de media breed uitgemeten en 

bediscussieerd. De school, het onderwijs en de politiek 

worden daarbij ter verantwoording geroepen. 

Tegelijkertijd zijn er veel min of meer onzichtbare 

incidenten, die de pers niet halen. Het gaat dan om 

alledaagse pesterijen, bedreigingen of intimidaties. 

Dergelijke incidenten kunnen echter wel een 

averechts effect hebben op de studieprestaties van 

de studenten die er het slachtoffer van zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van de school om ook dat soort 

incidenten serieus te nemen en ze te proberen te 

voorkomen. Ook ten aanzien van het personeel is er de 

noodzaak te zorgen voor een sociaal veilige omgeving. 

Een school kan pas een optimale leeromgeving bieden 

als docenten en andere medewerkers prettig en veilig 

kunnen werken. 

Vanaf het begin van deze eeuw werken mbo-

instellingen aan de vormgeving van een adequaat 

veiligheidsbeleid. Veel beleidsplannen, die een 

decennium geleden vaak niet meer dan een papieren 

werkelijkheid weergaven, zijn inmiddels vertaald naar 

feitelijk beleid waaraan mbo-instellingen concreet 

invulling geven. Dat gebeurt vanuit vier invalshoeken, 

die in 2002 door het Platform Veiligheid als de pijlers (of 

de hoekstenen) van een goed sociaal veiligheidsbeleid 

zijn gedefinieerd. Het gaat om: 1) het sociale klimaat 

in de scholen en onderwijsgroepen, 2) het onderwijs, 

dat de basis moet zijn voor gemotiveerde en betrokken 

studenten en docenten, 3) voorzieningen om incidenten 

te melden, aan te pakken en af te handelen, en 4) fysieke 

maatregelen, die vooral preventief moeten werken, zoals 

kluisjes voor studenten en het afsluiten van lokalen. 

In de meeste instellingen is sprake van een mix 

van maatregelen op deze vier terreinen. Voor een 

bezoeker springen fysieke maatregelen, zoals camera’s, 

toegangspoortjes en geüniformeerd toezichthoudend 

personeel vaak als eerste in het oog. Daarnaast 

wordt er, hoewel minder zichtbaar, in veel scholen op 

diverse manieren aandacht besteed aan beïnvloeding 

van sociaal gedrag: sociale regels en overtredingen 

ervan worden in groepen besproken, medewerkers 

worden getraind in het omgaan met afwijkend 

gedrag van studenten, er is aandacht voor straattaal 

van jongeren, et cetera. Ook zijn er meldpunten en 

vertrouwenspersonen, en worden protocollen voor 

de afhandeling van ongewenst gedrag in handzame 

richtlijnen onder de aandacht van medewerkers 

gebracht. 

De resultaten van de geleverde inspanningen zien 

we terug in de monitor. Bijvoorbeeld, het percentage 

studenten dat ongeoorloofd verzuimt, is sinds 2002 met 

40% teruggedrongen. Het aantal studenten dat een 

wapen mee naar school neemt, is spectaculair gedaald 

en komt in 2011 net iets boven de 1% uit, tegen bijna 

8% in 2002. Het aantal leerlingen dat in en rond school 

drugs gebruikt is zelfs met bijna 70% afgenomen. 

Gelukkig neemt ook het percentage slachtoffers van 

ongewenst gedrag, zoals diefstal, bedreiging, lichamelijk 

geweld, nog steeds gestaag af en dat geldt ook voor het 

percentage slachtoffers onder studenten. Verreweg de 

meeste studenten en medewerkers voelen zich veilig. 

Sinds 2006 stabiliseert dat percentage zich op een hoog 

niveau. 

Toch zien we dat de strijd om een sociaal veilige school 

nog niet is beslecht en om blijvende aandacht vraagt. 

Het aantal slachtoffers van diefstal was in 2008 juist 

omhoog gegaan. Vooral de nieuwste digitale snufjes 

en computerspullen bleken doelwit te zijn. In 2011 lijkt 

dit probleem weer onder controle te zijn. Een andere 

uitdaging is het indammen van pesten. Pestgedrag 

is door de mogelijkheden van digitale communicatie 

vanaf 2006 weer toegenomen. Deze ontwikkelingen 
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nuanceren de positieve trends. Een blijvende aandacht 

voor de sociale veiligheid is daarom vereist. 

De Monitor Sociale Veiligheid vervult daarin als een 

soort thermometer een nuttige rol. De objectieve 

gegevens bieden stuurinformatie voor scholen. Zonder 

deze objectieve gegevens kan gemakkelijk een onjuist 

beeld ontstaan van de sociale veiligheid, zoals in deel 2 

van de rapportage is te lezen. 

De monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd. Door 

omstandigheden bedraagt de periode tussen de 

voorlaatste monitor (2008) en deze monitor drie 

jaar. Ecbo bedankt het ministerie van OCW voor de 

financiering van het onderzoek uit de (aanvullende) 

SLOA-middelen. De monitor wordt in drie delen 

uitgebracht: deel 1 beschrijft de sociale veiligheid bij 

studenten, deel 2 doet dat voor het personeel van mbo-

instellingen en in deel 3 komt het beleid ter sprake. 

Deze landelijke rapporten zijn bedoeld om de overheid, 

de media en de samenleving op de hoogte te brengen 

van de sociale veiligheid in het mbo en het gevoerde 

beleid door instellingen. De mbo-instellingen, die 

aan de monitor meewerken, ontvangen afzonderlijke 

rapportages, waarmee ze hun eigen beleid inzake 

sociale veiligheid verder kunnen aanscherpen. 

Marc van der Meer

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief 

landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de 

mbo-sector bij studenten1 en medewerkers. Het 

onderzoek wordt sinds 2001-2002 uitgevoerd door het 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)2, in nauwe 

samenwerking met de MBO Raad3, in het bijzonder het 

Platform Veiligheid in het mbo.

In 2001-2002 is de eerste meting (nulmeting) uitgevoerd 

met vervolgmetingen om de twee jaar (2004, 2006 

en 2008). Omdat het landelijk onderzoek van de 

JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB-enquête) 

zowel in 2009 als in 2010 is uitgevoerd, is besloten de 

Monitor Sociale Veiligheid een jaar uit te stellen tot 2011. 

Deze laatste meting, waar het onderhavige rapport 

betrekking op heeft, is dus een jaar later uitgevoerd dan 

gepland. De monitor bestaat uit drie delen:

•	 Deel	1	Studenten;

•	 Deel 2	Personeel;

•	 Deel	3	Beleid.

Voor deel 1 en deel 2 zijn vragenlijsten afgenomen bij 

studenten en medewerkers, voor het beleidsdeel is 

gebruikt gemaakt van die vragenlijsten aangevuld met 

informatie uit interviews met medewerkers die een 

centrale rol vervullen in het veiligheidsbeleid van mbo-

instellingen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de 

monitor 2011 voor studenten. Naast de resultaten van 

de laatste meting worden vergelijkingen gemaakt met 

de resultaten uit de voorgaande metingen.

Aan het onderzoek in 2011 is deelgenomen door iets 

meer dan 29.000 studenten uit 21 mbo-instellingen die 

tezamen met 130 locaties waren vertegenwoordigd. 

Naast 17 roc’s namen 4 vakscholen aan het onderzoek 

deel. In 2011 ontbraken aoc’s. Steeds meer roc’s nemen 

met alle of de meeste locaties aan de monitor deel.

De samenstelling van de responsgroep komt op de 

meeste punten goed overeen met de samenstelling 

van de populatie en met de samenstelling van de 

responsgroepen uit eerdere metingen. Beperkte 

afwijkingen betreffende geslacht, sector en opleidings-

niveau zijn gecorrigeerd door het toekennen van 

gewichten. Vanwege het ontbreken van de aoc’s zijn de 

uitkomsten alleen te generaliseren naar de populatie 

van roc’s en vakscholen.

Sociale veiligheid is vanuit twee invalshoeken 

onderzocht: de objectieve en subjectieve veiligheid. 

Objectieve veiligheid verwijst naar ongewenst gedrag 

en subjectieve veiligheid naar het veiligheidsgevoel. De 

objectieve veiligheid is nagegaan door bij studenten 

hun betrokkenheid bij diverse vormen van ongewenst 

gedrag te inventariseren. Studenten moesten daar voor 

terugblikken over een periode van 4 maanden (een 

semester). Afhankelijk van de afnameperiode is dat de 

periode tussen de zomer- en de kerstvakantie of de 

periode tussen de kerstvakantie en de meivakantie.

In het ongewenste gedrag (objectieve veiligheid) is 

een onderscheid gemaakt tussen ongeoorloofd gedrag 

(spijbelen, wapenbezit en drugsgebruik) en agressie 

of geweld. Bij ongeoorloofd gedrag gaat het er in 

het algemeen niet primair om een ander schade te 

berokkenen, maar dat gedrag kan in potentie vaak wel 

een bedreiging voor anderen en ook voor de dader zelf 

vormen.

Agressie, de tweede vorm van ongewenst gedrag, 

heeft wel directe persoonlijke gevolgen voor de 

slachtoffers ervan. We onderscheiden materiële en 

psychisch-fysieke agressie. Bij materieel geweld, diefstal 

en vandalisme, betreft de schade de eigendommen 

van het slachtoffer. Bij psychisch-fysiek geweld is de 

agressie op het slachtoffer zelf gericht. Het kan gaan 

om pesten, discriminatie, bedreigingen, lichamelijk en 

seksueel geweld en vormen van agressie via digitale 

media. Er wordt in die gevallen geestelijke en/of 

lichamelijke schade aan een slachtoffer toegebracht. 

In de operationalisering van agressie gaan we in de 

monitor uit van het gezichtspunt van het slachtoffer: als 

een student bijvoorbeeld aangeeft dat hij is gepest, dan 

wordt dat als agressie gezien, ongeacht of degene die 

van pesten wordt beschuldigd ook die intentie had.

Bij de subjectieve veiligheid gaat het om het veiligheids-

gevoel van studenten. Dat heeft geen een-op-eenrelatie 

met de objectieve veiligheid. Iemand kan zich dus 

onveilig voelen zonder dat hij zelf met agressie te maken 

heeft gehad. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Het 

veiligheidsgevoel is vastgesteld in vier relevante en goed 

herkenbare situaties in en rond de school: de lesruimten, 

de openbare ruimten in het schoolgebouw, het school-

terrein met de stallingen en de directe omgeving van de 

school.

De belangrijkste resultaten van de monitor 2011 

worden hieronder samengevat. Ook worden eventuele 

veranderingen in de subjectieve en objectieve veiligheid 

ten opzichte van eerdere metingen beschreven.

Ongeoorloofd gedrag

Voor alle vormen van ongeoorloofd gedrag die in de 

monitor worden gemeten zijn de resultaten in 2011 

gunstiger dan in 2008. Dat betekent dat de afname van 
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het ongeoorloofd gedrag die in voorgaande monitoren 

al is geconstateerd tussen 2008 en 2011 verder is 

gegaan.

Spijbelen

Sinds 2002 is er een dalende lijn in het percentage 

studenten dat ongeoorloofd uit de lessen wegblijft. 

Tussen 2008 en 2011 is die daling verder gegaan. Het 

percentage bol-studenten dat spijbelt, is tussen 2002 en 

2008 systematisch gedaald van 53 naar 41. In de laatste 

meting gaan daar nog eens 10 procentpunten van af en 

komt het percentage studenten dat in 2011 spijbelde uit 

op 31. Een vergelijkbare, maar toch iets minder sterke 

trend zien we in de bbl. Tussen 2002 en 2008 is het 

percentage spijbelaars in die leerweg gedaald van 34 

naar 18 en tussen 2008 en 2011 is dat verder gedaald 

naar 16.

De meeste studenten die ongeoorloofd wegblijven zijn 

te typeren als incidentele spijbelaars. Dat geldt zowel 

voor de bol als de bbl. Uit de meting van 2011 blijkt dat 

27 à 28% van de studenten uit de bol incidenteel heeft 

gespijbeld en circa 3,5% frequent. Ten opzichte van 2008 

betekent het dat zowel het incidentele als het frequente 

spijbelen met een kwart is gedaald. In de bbl lijkt vooral 

het frequente spijbelen te zijn gedaald ten opzichte van 

2008.

De kans op spijbelen is niet bij alle studenten even 

groot. In een aantal groepen studenten is van 

bovengemiddeld spijbelgedrag sprake. Het verschil 

tussen bol en bbl is al genoemd. Ook studenten uit de 

vier grote steden spijbelen vaker en dat geldt ook voor 

bol-studenten op de opleidingsniveaus 3 en 4 en voor 

bol-studenten in het vierde leerjaar.

Geen zin, verslapen, problemen met het (openbaar) 

vervoer en andere belangrijke zaken zijn veel genoemde 

persoonlijke redenen om uit de lessen weg te blijven. 

De belangrijkste met de opleiding samenhangende 

redenen zijn ongunstige roosters of (te) laat 

doorgegeven wijzigingen en de kwaliteit van de lessen, 

zoals ervaren door de studenten.

Wapenbezit

In 2008 kwam het percentage studenten dat af en toe 

of geregeld een wapen mee naar school nam uit op iets 

meer dan 2 en dat was ten opzichte van 2002 een daling 

met 5 procentpunten. De ruimte voor een verdere daling 

wordt dus steeds beperkter, maar toch is het percentage 

studenten dat een wapen mee naar school neemt weer 

verder gedaald, namelijk naar iets onder de 1,5. In de 

bol is het percentage in de meting 2011 1,3 en in de bbl 

0,9. Iets minder dan de helft van hen neemt incidenteel 

een wapen mee naar school, soms omdat men het na 

het weekend is vergeten uit een jaszak te halen. Ruim 

de helft van de wapenbezitters loopt geregeld tot zeer 

geregeld met een wapen op zak. In de bol gaat het 

om 0,8% van alle studenten en in de bbl om 0,6%. Die 

percentages zijn iets lager dan in 2008.

Verdere winst lijkt vooral nog te behalen bij mannelijke 

studenten op de lagere niveaus in de sectoren Economie 

& handel en Techniek en met name in de twee eerste 

leerjaren.

Drugs in en rond de locatie

Studenten is zowel gevraagd naar hun drugsgebruik 

in het algemeen als naar hun drugsgebruik in en rond 

school. Het percentage drugsgebruikers op school en/of 

elders was tussen 2002 en 2008 vrij stabiel: het is in die 

periode licht teruggelopen van 13 naar 12%. De afname 

van het drugsgebruik in en rond school is in die periode 

echter gehalveerd, van 7% gebruikers in 2002 naar 3,5% 

in 2008.

In 2011 zien we nu ook een sterke daling in het 

percentage mbo-studenten dat drugs gebruikt. Dat is 

afgenomen van 12% in 2008 naar iets meer dan 9% in 

2011. Bovendien gebruiken ook weer minder studenten 

in en rond school drugs. De meting van 2011 komt uit 

op 2,2%, wat wijst op daling van ruim 1 procentpunt 

ten opzichte van 2008. De daling is zowel te zien in de 

groep incidentele gebruikers als in de groep frequente 

gebruikers. Circa 1% van de studenten gaf aan op en 

rond school frequent drugs te hebben gebruikt. De 

grootste probleemgroepen zijn mannelijke studenten en 

studenten op niveau 1.

Naast het drugsgebruik speelt er het probleem van de 

handel in drugs. Het percentage studenten dat in en 

rond school drugs krijgt aangeboden is vergelijkbaar 

met dat in de twee voorgaande metingen: circa 6% 

van de studenten krijgt ermee te maken. Studenten 

die drugs gebruiken krijgen aanzienlijk vaker drugs 

aangeboden. Een lichtpuntje is dat de handel in de 

school zelf iets lijkt te zijn teruggedrongen. De handel in 

de omgeving van de school is niet gedaald.

Materieel geweld

In de monitor is nagegaan of studenten zich schuldig 

hebben gemaakt aan diefstal of vernieling van 

eigendommen van medestudenten, medewerkers of 

de school en of zelf slachtoffer waren van materieel 

geweld. Het percentage daders vertoonde tussen 2002 
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en 2008 een gestage daling. Die daling zagen we tot 

2006 ook bij de slachtoffers, maar in 2008 was er weer 

een lichte stijging. Die toename was toe te schrijven 

aan de toename van diefstal, met name diefstal van 

digitale spullen. De resultaten van de meting 2011 zijn 

voor daders en slachtoffers opgenomen in figuur 1 

waarin ook de uitkomsten van 2002 tot en met 2008 zijn 

weergegeven.

In figuur 1 zijn voor de bbl en de bol de trends 

opgenomen voor daders (links) en slachtoffers (rechts). 

Het percentage daders van materieel geweld is in 2011 

opnieuw verder gedaald. In de bbl komt het op 1,7 uit, 

wat een halvering betekent ten opzichte van 2008. In 

de bol is het percentage daders tussen 2008 en 2011 

met een kwart gedaald, namelijk van 4 naar ongeveer 3. 

Mannelijke studenten en studenten op de twee laagste 

niveaus zijn de grootste risicogroepen. Vrouwelijke 

studenten en studenten uit de sector Zorg & welzijn 

veroorzaken relatief de minste problemen.

De toename van het percentage slachtoffers tussen 

2006 en 2008 is in 2011 bijna weer volledig rechtgezet. 

In de bbl ligt het percentage nog ongeveer een half 

procentpunt boven dat van 2008 en in de bol is het 

verschil helemaal verdwenen. Omdat in 2008 en ook 

in 2011 het percentage slachtoffers van vernieling wel 

systematisch is afgenomen, kon de toename in 2008 

volledig worden toegeschreven aan meer studenten 

die met diefstal van eigendommen te maken kregen, 

met name diefstal van digitale spullen. Hoewel het 

percentage slachtoffers van diefstal in 2011 iets is 

gedaald ten opzichte van 2008, komt het nog wel hoger 

uit dan in 2006. Met andere woorden: vandalisme wordt 

steeds meer teruggedrongen, maar met diefstal lukt dat 

in mindere mate.

Deels overeenkomend met de risicogroepen bij de 

daders lopen mannelijke studenten, studenten uit de 

sector Techniek en studenten van de lagere niveaus een 

groter risico om slachtoffer te worden van diefstal en/of 

vernieling.

Schoolspullen, dat wil zeggen spullen die voor de 

opleiding nodig zijn, worden het meest gestolen of 

vernield, gevolgd door vervoermiddelen of onderdelen 

ervan. Voor zover het bij vervoermiddelen gaat om 

vernieling, kan dat te maken hebben met te krappe en 

onoverzichtelijke stallingen.

Het psychisch-fysiek geweld

Bij psychisch-fysieke agressie wordt iemand geestelijk 

en/of lichamelijk letsel toegebracht. De vormen van 

psychisch-fysiek geweld die in de monitor worden 

nagegaan zijn pesten, discriminatie, bedreiging, verbale 

agressie (alleen daders en alleen tegen medewerkers), 

lichamelijk geweld, seksuele intimidatie (alleen 

slachtoffers) en vormen van agressie via digitale 

media. Digitale agressie is sinds 2008 in de monitor 

opgenomen.

Wat we tot nu toe bij alle vormen van ongewenst gedrag 

hebben gezien, namelijk een systematische daling 

van het percentage studenten dat zich er aan schuldig 

maakt, zien we ook bij psychisch-fysiek geweld. Met 

een paar fluctuaties in de trendlijn is het percentage 

daders in de bbl en in de bol steeds afgenomen en de 

meting van 2011 vormt daar geen uitzondering op. Het 

percentage daders van die vormen van agressie is in de 

bbl zelfs 3 procentpunten lager dan in 2008 en in de bol 

bijna 3 procentpunten. Dat betekent een halvering ten 

opzichte van 2002.

Figuur 1 Daders en slachtoffers van materieel geweld: trends tussen 2002 en 2011
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Mannen, jongere studenten, studenten uit de twee 

laagste niveaus en uit de twee eerste leerjaren zijn 

relatief het vaakst als daders betrokken bij die vormen 

van agressie. Pesten en discriminatie komt het meest 

voor. Het percentage studenten dat aangeeft zich 

verbaal agressief tegenover medewerkers te gedragen 

is relatief gering als dat wordt vergeleken met het 

percentage medewerkers dat heeft aangegeven 

slachtoffer te zijn van verbale agressie door studenten. 

Die discrepantie heeft zeker te maken met verschillen in 

de beleving van aanspreekvormen tussen (een deel van 

de) studenten en medewerkers.

Anders dan tot nu toe moeten we constateren dat het 

percentage slachtoffers van psychisch-fysieke agressie 

sinds 2008 juist toeneemt. Deels heeft dat te maken 

met de opname van digitale agressie in de indicator. 

Maar ook zonder digitale agressie is er sprake van een 

stijging, die is toe te schrijven aan een stijging van het 

percentage studenten dat is gediscrimineerd of gepest. 

Het percentage slachtoffers in de bbl komt in 2011 uit 

op circa 8 en dat is zelfs iets hoger dan in 2004. Datzelfde 

geldt voor de bol, waar in 2011 12% van de studenten 

slachtoffer is, wat bijna 1,5 procentpunt hoger is dan in 

2004.

De stijging in 2008 is dus niet te zien als een toevals-

fluctuatie, maar wijst met de uitkomsten uit de monitor 

2011 erop, dat meer studenten met name gepest en/of 

gediscrimineerd worden. Overigens krijgen de meeste 

slachtoffers van pesten en discriminatie er incidenteel 

mee te maken.

Mannelijke studenten, studenten uit de sectoren E&H 

en Techniek, uit de twee laagste niveaus en uit de twee 

eerste leerjaren worden relatief het vaakst slachtoffer 

van agressie. Ruim de helft van de slachtoffers geeft 

aan er weinig last van te hebben, maar ruim 40% van de 

slachtoffers kampt toch met meer of minder ernstige 

gevolgen, zoals problemen met leren, ziek thuisblijven 

of van opleiding willen veranderen. Het komt erop neer 

dat in de totale populatie zo’n 10.000 studenten per 

semester door psychisch-fysieke agressie hun opleiding 

niet optimaal kunnen volgen of zelfs overwegen hun 

opleiding af te breken. Voor een heel studiejaar komt dat 

aantal ergens tussen de 10.000 en 20.000 uit.

Het veiligheidsgevoel

Het veiligheidsgevoel is in belangrijke mate 

situatiegebonden. Daarom wordt het veiligheidsgevoel 

in de monitor nagegaan voor herkenbare situaties in en 

rond school: de lesruimten, de openbare ruimten, het 

schoolterrein met de stallingen en de directe omgeving 

van de school. Studenten konden hun veiligheidsgevoel 

aangeven op een schaal van 1 (zeer onveilig) tot 7 (zeer 

veilig) met als middencategorie ‘niet onveilig, maar ook 

niet veilig’.

Tot 2008 is het veiligheidsgevoel van studenten 

steeds toegenomen, zij het dat die trend afvlakte: het 

percentage studenten dat zich meestal veilig voelde 

steeg tot 2008, het percentage dat zich onveilig voelde 

daalde systematisch. De meest veilige situatie was 

steeds de klas, de minst veilige situatie de directe 

omgeving van de school.

In figuur 3 wordt duidelijk dat de toename van het 

veiligheidsgevoel tussen 2008 en 2011 is afgevlakt. Het 

percentage studenten dat zich in de diverse situaties 

veilig voelt is niet verder gestegen, maar is in de laatste 

twee metingen ongeveer gelijk. Ook de daling in het 

Figuur 2 Daders en slachtoffers van psychisch-fysiek geweld: trends tussen 2002 en 2011

Daders Slachtoffers

12,4

13,4

9,8

8,6

5,9

10,9

9,7

6,6 7,0

4,1

0

3

6

9

12

15

2002 2004 2006 2008 2011%

bol
bbl

13,7

11,0
10,6

11,4* 12,4*

9,8

7,6

5,9
6,7*

8,1*

0

3

6

9

12

15

2002 2004 2006 2008 2011

* Digitale agressie is sinds 2008 in deze indicator opgenomen



Studenten

13Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

percentage studenten dat zich onveilig voelt stagneert 

in 2011.

In de lesruimten voelt nu ongeveer 95% van de 

studenten zich de meeste tijd enigszins tot zeer veilig, 

terwijl 2% zich daar onveilig voelt. Het gevoel van 

onveiligheid in de klas betekent voor een deel van 

de studenten dat ze niet voor hun mening durven 

uitkomen tegenover docenten of medestudenten.

Het percentage studenten dat zich veilig voelt daalt 

naarmate de afstand tot de lesruimten toeneemt. In de 

directe omgeving van de school voelt iets minder dan 

90% van de studenten zich meestal veilig en loopt het 

percentage dat zich daar onveilig voelt op naar circa 5%.

Met de percentages per situatie wordt niet meteen 

duidelijk hoeveel procent van alle studenten zich in een 

of meerdere situaties onveilig voelt. Dat percentage 

is in ieder geval hoger dan in elk van de afzonderlijke 

situaties. Gecontroleerd voor overlap komt het 

percentage dat zich in een of meer situaties rond school 

meer of minder vaak onveilig voelt uit op 7,5%. Dan gaat 

het op een populatie van 500.000 studenten om 35.000 

tot 40.000 studenten. Uiteraard lopen die studenten niet 

de hele dag als ze op school zijn met het zweet in hun 

handen, maar ze voelen zich gedurende een korte of 

langere periode tijdens een schooldag duidelijk niet op 

hun gemak.

Duidelijke risicogroepen zijn moeilijk aan te geven, maar 

twee kunnen er toch worden genoemd. De studenten 

op opleidingsniveau 1 en de studenten uit de vier grote 

steden, met name als het gaat om situaties in de directe 

schoolomgeving.

Als alle uitkomsten en vergelijkingen met voorgaande 

metingen op een rijtje worden gezet, dan kan worden 

geconcludeerd dat bijna alle signalen de goede 

kant op wijzen. Het veiligheidsgevoel van studenten 

stabiliseert zich op een vrij hoog niveau en bij bijna alle 

vormen van ongewenst gedrag daalt het percentage 

betrokkenen of is dat percentage na een reeks van 

dalingen gestabiliseerd. Er zijn twee uitzonderingen: 

het percentage studenten van wie iets is gestolen is 

weliswaar afgenomen ten opzichte van 2008, maar is 

nog wel hoger dan in 2006. Het percentage slachtoffers 

van pesten en discriminatie loopt sinds 2006 weer op.

Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn er dus ook 

enkele negatieve punten. Mede gezien het toch grote 

aantal van 10.000 studenten dat per semester vanwege 

agressie problemen heeft om zich volledig te kunnen 

concentreren op hun opleiding en de geschatte 40.000 

studenten die zich tijdens een schooldag kortere of 

langere tijd onveilig voelen, is het van groot belang om 

het veiligheidsbeleid in het mbo te blijven verbeteren.

Figuur 3 Het (on)veiligheidsgevoel tussen 2002 en 2011

Gevoel van veiligheid Gevoel van onveiligheid

91

95

85

92

80

90

77

89

75

80

85

90

95

100

2002 2004 2006 2008 2011%

lesruimten
gebouw
terrein
omgeving

6,7

4,95,1
4,3

3,7
3,2

2,4 2,0

0

2

4

6

8

10

2002 2004 2006 2008 2011%

omgeving
terrein
gebouw
lesruimten



monitor 

sociale

veiligheid

14 Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

1
Inleiding



Studenten

15Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

1.1 De Monitor Sociale Veiligheid

Scholen moeten een veilige werk- en leeromgeving 

zijn voor leerlingen. Meer dan aan welke organisatie 

ook, wordt die eis aan het onderwijs gesteld. Dat blijkt 

telkens opnieuw wanneer er incidenten zijn in het 

onderwijs. En terecht. Ouders vertrouwen hun kinderen 

toe aan de school en ze mogen dan ook verlangen dat 

de school een veilige plek is. Voor leerlingen is het een 

voorwaarde voor ontplooiing. Als dat onvoldoende is 

gewaarborgd, dan heeft dat direct gevolgen blijkens 

opmerkingen van studenten in de monitor 2006: 

‘Gespannen en daardoor slecht kunnen leren’, ‘Gespannen, 

waardoor ik me niet goed in de les kon concentreren’, ‘Niet 

zo goed bij de lessen zijn, gespannen gevoel, niet zo goed 

meer weten wat je moet doen’, ‘Gespannen, niet zo snel iets 

durven zeggen en vragen’, ‘Durfde niets te zeggen in de klas, 

bang om afgewezen te worden’, ‘Met tegenzin naar school 

en minder goed presteren’, ‘Voelde me niet lekker, kreeg 

hoofdpijn, bleef af en toe een dag weg’, ‘Ik kom dan liever 

niet naar school’. De eis van een veilige werkomgeving 

moet, net zoals elders in bedrijven en organisaties, ook 

voor medewerkers in het onderwijs worden gesteld. Zij 

hebben niet alleen zelf recht op een veilige omgeving, 

het kan ook een voorwaarde zijn om leerlingen een 

veilige en prettige (leer)omgeving te bieden. Een docent 

die zich niet veilig voelt, zal namelijk minder goed in 

staat zijn sociaal veilige situaties voor leerlingen te 

ontwikkelen. Docenten die zelf worstelden met de 

gevolgen van agressie maken dat duidelijk: ‘Me niet 

veilig voelen en daardoor ook niet in staat zijn een veilige 

omgeving voor anderen te waarborgen’, ‘Geen grip op 

eigen grond, dat beïnvloedt mijn lessen’, ‘Ik kijk nu anders 

naar leerling(en)’, ‘Het maakte mij minder onbevangen 

waardoor het moeilijk is om leerlingen positief en open te 

blijven benaderen’.

Het Platform Veiligheid in het mbo vervult sinds begin 

2000 een belangrijke functie bij het ontwikkelen van 

veiligheidsbeleid in de onderwijsinstellingen in de mbo-

sector. De Monitor Sociale Veiligheid is een instrument 

waarmee twee- à driejaarlijks de sociale veiligheid in de 

sector wordt gepeild bij studenten4 en medewerkers. 

Instellingen krijgen inzage in de sociale veiligheid op de 

eigen locaties en ze gebruiken de monitor steeds vaker 

als een evaluatiemiddel van het eigen beleid en voor 

verdere aanscherping van dat beleid.

Deze toegenomen aandacht voor sociale veiligheid in 

mbo-instellingen is zichtbaar in de monitor. Agressie 

tegen studenten en personeel neemt sinds de eerste 

monitor (2002) af en het veiligheidsgevoel neemt toe.

De Tweede Kamer denkt erover na onderwijsinstellingen 

incidenten te laten registreren om ze daarmee 

verantwoording af te kunnen laten leggen voor het 

gevoerde veiligheidsbeleid. Zo’n regeling maakt de 

monitor echter niet overbodig. In tegendeel. In de eerste 

plaats heeft de monitor duidelijk gemaakt dat lang niet 

alle incidenten worden gemeld, zelfs in instellingen 

waar een registratiesysteem al langer in gebruik is. In de 

tweede plaats geeft een registratiesysteem geen inzicht 

in de subjectieve veiligheid: het veiligheidsgevoel. Dat 

subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid niet 

hetzelfde zijn, heeft de monitor eveneens laten zien. In 

de derde plaats kunnen instellingen de eigen resultaten 

spiegelen aan de landelijke uitkomsten (benchmarking) 

van de monitor. Die mogelijkheid ontbreekt in de eigen 

registratiesystemen.

De monitor heeft niet alleen een functie voor de 

instellingen, maar is daarnaast bedoeld om naar 

overheden en de Nederlandse bevolking toe 

verantwoording af te leggen over het gevoerde 

veiligheidsbeleid in de mbo-sector als geheel.

Zoals aangegeven wordt de monitor in een twee- à 

driejaarlijkse cyclus uitgevoerd. Voor studenten en 

medewerkers zijn vergelijkbare enquêtes ontwikkeld 

en voor het interviewen van beleidsmakers is een 

leidraad opgesteld. De centrale vragen in de enquêtes 

zijn gericht op de subjectieve en objectieve veiligheid. 

Subjectieve veiligheid is het veiligheidsgevoel. Omdat 

het in belangrijke mate situatiegebonden is, worden 

er in de monitor vier (voor docenten vijf ) typerende 

situaties in en rond de school onderscheiden. Studenten 

en medewerkers kunnen per situatie aangeven hoe 

veilig ze zich daar voelen. De objectieve veiligheid gaat 

over de mate waarin studenten en medewerkers last 

hebben van agressie en geweld. In de monitor kunnen 

ze voor verschillende categorieën van agressie aangeven 

of ze ermee te maken hebben gehad. In het derde deel 

van de monitor staat het beleid centraal. Naast gegevens 

uit de enquêtes worden hiervoor de interviews met 

beleidsmakers gebruikt. Kern van de gesprekken is de 

organisatie van het veiligheidsbeleid en inhoudelijk 

de vier pijlers van het veiligheidsbeleid, zoals door het 

Platform in 2002 al aangegeven:

1	 het	onderwijs;

2	 de	school	als	sociale	organisatie;

3	 fysieke	voorzieningen,	zoals	kluisjes	en	camera’s;

4 het melden en afhandelen van incidenten en het 

omgaan met calamiteiten.



monitor 

sociale

veiligheid

16 Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

De Monitor Sociale Veiligheid wordt door het 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)5 uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met de MBO Raad (Platform 

Veiligheid). De monitor wordt gefinancierd uit het 

(aanvullend) SLOA-budget dat ecbo van het ministerie 

van OCW ontvangt.

De eerste meting van de monitor (nulmeting) vond 

plaats in 2002. Nadien zijn metingen uitgevoerd in 2004, 

2006 en 2008. Deze rapportage betreft de laatste meting 

in 2011. In dit rapport (deel 1) worden de uitkomsten bij 

de studenten beschreven. In deel 2 wordt dat gedaan 

voor de medewerkers en in deel 3 komt het beleid aan 

de orde.

1.2 Opzet van de rapportage

Het rapport is als volgt opgebouwd:

1	 opzet	en	uitvoering	van	het	onderzoek	(hoofdstuk	2);

2 de resultaten met onderscheid naar de subjectieve en 

objectieve	veiligheid	(hoofdstuk	3	t/m	5);

3 een samenvatting (voorin het rapport opgenomen).

Het hoofdstuk over de opzet en uitvoering van de 

monitor is een verantwoording van de werkwijze, van 

de gebruikte enquête en van de respons. De volledige 

enquête is in de bijlage opgenomen. De objectieve 

veiligheid wordt in twee hoofdstukken beschreven. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de daders van materieel 

en psychisch-fysiek geweld (objectieve veiligheid) en 

in hoofdstuk 4 op de slachtoffers ervan. In hoofdstuk 5 

wordt beschreven hoe veilig studenten zich in diverse 

situaties voelen (de subjectieve veiligheid). In alle drie 

de hoofstukken worden de ontwikkelingen tussen 2002 

(2004) en de laatste meting in kaart gebracht. Daarmee 

worden eventuele trends zichtbaar gemaakt en is snel 

te zien of het mbo al dan niet veiliger is geworden voor 

studenten.
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2.1 Opzet van het onderzoek

De Monitor Sociale Veiligheid is een kwantitatief 

onderzoek onder studenten6 in het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Studenten uit aan het 

onderzoek deelnemende mbo-instellingen ontvangen 

daartoe vragenlijst. In deze paragraaf worden de 

populatie en steekproeftrekking beschreven en komt 

het instrumentarium aan de orde.

Populatie en steekproefkader

De populatie bestaat uit alle bekostigde onderwijs-

instellingen in het mbo: roc’s, aoc’s en vakscholen. Het 

steekproefkader bestaat uit alle onderwijslocaties van 

de instellingen in het mbo die lid zijn van het Platform 

Veiligheid in het mbo. Bijna alle instellingen zijn lid.

Evenals in eerdere metingen is gekozen voor locaties 

als eenheid van onderzoek en niet voor instellingen. De 

meeste mbo-instellingen bestaan namelijk uit meerdere 

locaties, elk met een vaak specifieke samenstelling, 

een eigen cultuur en sociale en fysieke omgeving. Die 

factoren kunnen afzonderlijk en in samenhang van 

invloed zijn op de sociale veiligheid. Bij de interpretatie 

van de resultaten van deze monitor – die mede bedoeld 

is om instellingen van relevante beleidsinformatie te 

voorzien7 – moet met deze diversiteit rekening worden 

gehouden.

Instrument en variabelen

Thema’s in de monitor

In de enquête worden vragen gesteld over vier thema’s:

•	 achtergrondgegevens	van	medewerkers;

•	 vormen	van	ongewenst	gedrag	(materieel	en	

psychisch-fysiek	geweld);

•	 het	veiligheidsgevoel;

•	 aspecten	van	veiligheidsbeleid.

Van de drie eerste onderdelen worden de belangrijkste 

variabelen hieronder beschreven. De uitwerking 

in de concrete vragen is te vinden in de als bijlage 

opgenomen enquête. De verantwoording van het thema 

‘veiligheidsbeleid’ gebeurt in deel 3.

De achtergrondgegevens van studenten

Er worden drie soorten achtergrondgegevens 

onderscheiden: persoonskenmerken, 

opleidingskenmerken en locatiekenmerken. De 

achtergrondgegevens maken het mogelijk om 

verschillen in veiligheid tussen groepen studenten na 

te gaan. Als daar sprake van is, kan er gerichter beleid 

worden gevoerd.

De gevraagde persoonskenmerken zijn geslacht en 

leeftijd. Opleidingskenmerken waar naar gevraagd 

wordt zijn: de leerweg, de sector, het niveau en het 

leerjaar. De instelling en de locatie zijn al bekend bij 

opgave voor de monitor. Daaruit is ook af te leiden of 

de studenten onderwijs volgen op een locatie in de vier 

grote steden (G4) of in de rest van het land.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is de verzamelnaam voor alle 

vormen van gedrag die wettelijk strafbaar zijn en/of 

in strijd met goede omgangsvormen die vaak ook in 

een schoolreglement zijn opgenomen. Voorbeelden 

van vormen van ongewenst gedrag zijn: spijbelen, 

drugsgebruik, diefstal, pesten en lichamelijk geweld. 

Ongewenst gedrag verwijst naar incidenten die de 

objectieve veiligheid van medewerkers en studenten 

kunnen bedreigen. Hoewel verschillende indelingen 

mogelijk zijn, wordt in de monitor de volgende 

driedeling van ongewenst gedrag aangehouden:

•	 ongeoorloofd	gedrag,	zoals	spijbelen	en	wapenbezit;

•	 materieel	geweld;

•	 psychisch-fysiek	geweld.

Ongeoorloofd gedrag

Alleen studenten krijgen vragen over ongeoorloofd 

gedrag. Het gaat om gedrag waarmee voor iedereen 

herkenbare wettelijke regels en/of schoolregels worden 

overtreden. Dat soort gedrag is in het algemeen niet 

direct gericht op het kwetsen of benadelen van anderen 

(studenten of personeel), maar indirect kan het wel als 

bedreigend worden ervaren en van invloed zijn op het 

veiligheidsgevoel van studenten en medewerkers. In 

de enquête van de studenten zijn de volgende soorten 

ongeoorloofd (en strafbaar) gedrag opgenomen:

•	 spijbelen;

•	 gebruik	van	en	handel	in	drugs;

•	 wapenbezit	op	de	locatie.

Materieel geweld

Onder materieel geweld of materiële agressie verstaan 

we schade toebrengen aan de eigendommen van een 

ander. Dat kan in de vorm van vernieling of opzettelijke 

beschadiging of in de vorm van diefstal van goederen 

of geld. Voor slachtoffers van materieel geweld zijn 

in de enquête enkele vervolgvragen opgenomen: de 

frequentie van incidenten, de aard van het eigendom en 

vragen over het melden van de incidenten.
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Psychisch-fysiek geweld

Bij psychisch-fysiek geweld wordt iemands geestelijke 

of lichamelijke integriteit beschadigd. Zo kan door 

psychische agressie, bijvoorbeeld pesten, iemand bang 

of onzeker worden. Lichamelijk geweld kan fysieke 

verwondingen opleveren, maar tegelijkertijd ook 

psychische wonden veroorzaken. Of er sprake is van 

agressie, zoals pesten of bedreigen, is niet altijd objectief 

vast te stellen. Waar de dader het als een geintje afdoet, 

kan het slachtoffer het wel degelijk als pesten of 

bedreiging ervaren. In de monitor is het perspectief van 

het slachtoffer gekozen. Als een student rapporteert dat 

hij gepest is, dan wordt dat als zodanig in de monitor 

verwerkt. Psychisch-fysiek geweld is onderscheiden 

naar vormen die in de alledaagse omgang gemakkelijk 

herkenbaar zijn. De vormen zijn zo gekozen, dat er zo 

min mogelijk onderlinge overlap is. Onderscheiden zijn8:

•	 pesten	en	discriminatie;

•	 bedreiging	(afpersing,	dwingen	tot	ongewenst	

gedrag,	overige	bedreigingen);

•	 lichamelijk	geweld;

•	 seksuele	intimidatie	en	seksueel	geweld;

•	 digitale	agressie.

Voor elke vorm zijn in de monitor aparte vragen 

opgenomen. Na de vraag of men last heeft gehad van 

de betreffende vorm van agressie krijgen slachtoffers 

enkele vervolgvragen, zoals over de frequentie van het 

aantal incidenten, de aard van het geweld, de door het 

slachtoffer ervaren gevolgen en over het melden en 

afhandelen van het incident.

Beantwoording van vragen over gebeurtenissen uit 

het verleden is niet altijd even gemakkelijk. Vooral als 

het om gebeurtenissen gaat die weinig impact hebben 

gehad op iemand of als de periode waarover wordt 

gevraagd te lang is of te lang geleden is. Agressie grijpt 

echter veelal diep op iemands gevoelens in en laat 

de nodige sporen achter. Verwacht mag worden dat 

dergelijke voorvallen gemakkelijker worden herinnerd. 

Door de periode waarover moet worden gerapporteerd 

relatief kort te houden (vier maanden) wordt de kans 

verkleind dat een slachtoffer het is vergeten of er niet 

meer aan denkt. In de monitor wordt daarom gevraagd 

om te rapporteren over het semester voorafgaand aan 

de periode van bevraging. Degenen die in de periode 

januari-februari de monitor krijgen voorgelegd wordt 

gevraagd om incidenten te rapporteren die tussen de 

zomer- en de kerstvakantie van dat schooljaar hebben 

plaatsgevonden. Degenen die in de periode mei-juni 

aan de monitor mee werken krijgen vragen over de 

periode vanaf de kerstvakantie tot de meivakantie.

De twee afgebakende perioden waarover moet worden 

gerapporteerd zijn vergelijkbaar in tijdsduur. Analyses 

uit eerder uitgevoerde monitoren laten zien dat de 

resultaten uit beide perioden goed vergelijkbaar 

zijn. Dat maakt het mogelijk om de respondenten uit 

beide perioden in eenzelfde analyse op te nemen. Tot 

twee afnameperioden is besloten na verzoeken van 

mbo-instellingen die vanwege eigen enquêtes niet in 

de periode januari-februari aan de monitor konden 

meewerken.

Subjectieve veiligheid

De subjectieve veiligheid verwijst naar het gevoel 

van veiligheid. Dat gevoel kan situatiegebonden zijn, 

bijvoorbeeld doordat iemand in die situatie met agressie 

is geconfronteerd, maar ook doordat een situatie zelf 

een gevoel van onveiligheid kan oproepen, zoals een 

donker pad naar de fietsenstalling of hangjongeren die 

de doorgang beletten. Een student die zich in de ene 

situatie onveilig voelt, kan zich in een andere situatie 

wel veilig voelen. Een onveilig gevoel in de klas hoeft 

niet samen te gaan met ook een onveilig gevoel in 

de kantine. Vanwege die afhankelijkheid worden er 

vier verschillende en duidelijk herkenbare situaties 

onderscheiden:

•	 de	lesruimten;

•	 de	openbare	ruimten	in	het	gebouw	(gangen	en	

kantine);

•	 het	schoolterrein	en	de	stalling;

•	 de	directe	omgeving	van	de	school.

Studenten kunnen hun gevoel van veiligheid aangeven 

op een 7-puntsschaal, lopend van zeer onveilig (1) naar 

zeer veilig (7). De middencategorie (4) is niet neutraal, 

maar verwijst naar een enigszins onbestemd gevoel: zich 

niet veilig, maar zich ook niet onveilig voelen.

2.2 Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd tussen september 2010 

en december 2011. In het najaar van 2010 zijn alle 

mbo-instellingen door de het Platform Veiligheid 

aangeschreven met het verzoek om aan de monitor 

2011 mee te werken. In het najaar zijn met de 

instellingen die zich hadden aangemeld verdere 

voorbereidingen getroffen: de enquêtes zijn aangepast 

en gedrukt voor instellingen die voor een schriftelijke 

afname hadden gekozen of ze zijn in de ROCspiegel9 

klaargezet voor instellingen die de monitor digitaal aan 

de studenten wilden aanbieden.
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De feitelijke afname is in twee perioden georganiseerd: 

in de periode januari-februari en in de periode mei-juni. 

Zoals aangegeven is tot twee afnameperioden besloten 

op verzoek van mbo-instellingen.

Steekproeftrekking: deelname aan het onderzoek

De steekproeftrekking is trapsgewijs gebeurd. In oktober 

2010 zijn alle mbo-instellingen door het Platform 

Veiligheid aangeschreven voor medewerking aan de 

monitor.

In een tweede stap zijn de instellingen die aan de 

monitor mee wilden werken gevraagd de locaties 

op te geven waar de monitor afgenomen moest 

worden. Steeds meer instellingen kiezen ervoor om 

instellingsbreed met (bijna) alle locaties aan het 

onderzoek mee te doen. Als derde stap moesten de 

instellingen zelf op elke locatie een zo representatief 

mogelijke steekproef van groepen studenten trekken, 

daarbij rekening houdend met leerwegen, sectoren, 

niveaus en leerjaren en daarbij ook zorgen voor een 

voldoende grote omvang van de steekproef. De 

instellingen kregen aanwijzingen voor de omvang en 

een goede afspiegeling.

De dataverzameling

De data zijn bij een deel van de instellingen schriftelijk 

verzameld en bij een deel digitaal via de ROCspiegel. 

Dat is in twee perioden gebeurd: van half januari tot 

ongeveer eind februari (eerste afnameperiode) en van 

begin mei tot half juni (tweede afnameperiode).

Instellingen die voor de schriftelijke versie hadden 

gekozen, kregen het benodigde aantal vragenlijsten 

plus verzamelenveloppen toegestuurd. Instellingen 

die de digitale versie wilden laten afnemen, kregen 

een sjabloon van de monitor beschikking, zodat ze 

de afnames zelf konden organiseren. De instellingen 

waren zelf verantwoordelijk voor de logistiek van 

de dataverzameling. Wel zijn instructies opgestuurd 

om de afname enigszins te kunnen standaardiseren. 

Daarin stonden aanwijzingen om de anonimiteit van de 

studenten te garanderen en om de voorwaarden voor 

een eerlijke beantwoording te kunnen optimaliseren.

De schriftelijke vragenlijsten zijn handmatig ingevoerd, 

de digitale gegevens konden direct uit ROCspiegel 

worden uitgelezen. Na controle is de representativiteit 

van de steekproef bepaald aan de hand van gegevens 

van studenten die bekend zijn op de website  

www.bgo.nl en die gebaseerd zijn op de BRON-data bij 

DUO10. Het databestand is vervolgens toegevoegd aan 

de eerder opgebouwde bestanden van de monitor.

Analyses

Voor de analyses zijn de gegevens van de twee perioden 

waarover de studenten moesten rapporteren (zomer- 

tot kerstvakantie en kerst- tot meivakantie) bij elkaar 

genomen. De afgelopen metingen is gebleken dat de 

resultaten van die twee perioden weinig van elkaar 

verschillen, in ieder geval is er geen sprake van een 

systematisch verschil waarin het percentage slachtoffers 

in de ene periode groter is dan in de andere periode.

Eerst zijn analyses uitgevoerd ten behoeve van 

de instellingsrapportages. Daarvoor is gebruik 

gemaakt van beschrijvende statistische procedures 

(frequentietabellen en kruistabellen). Voor de 

instellingsrapportages zijn geen verdere statistische 

berekeningen uitgevoerd. Dat is wel gedaan voor 

de landelijke rapportage. Kruistabelanalyses, 

correlatieanalyses en variantieanalyses zijn uitgevoerd, 

daarbij gebruik makend van standaard statistische 

programmatuur (SPSS).

Rapportage

De monitor voorziet in instellingsrapportages 

en landelijke rapportages. Alle instellingen die 

aan het onderzoek meewerken ontvangen eigen 

locatierapporten. Om instellingen die in de periode 

januari-februari hebben meegewerkt alvast inzage 

te geven in de uitkomsten, zijn in juni voorlopige 

rapporten opgestuurd met de landelijke gegevens uit 

de monitor 2008. In oktober 2011 zijn de definitieve 

locatierapporten naar alle deelnemende instellingen 

toegestuurd. In die rapporten zijn de nieuwe landelijke 

gegevens verwerkt voor benchmarking. De rapporten 

zijn zo opgesteld dat de resultaten van een locatie 

kunnen worden vergeleken met die van:

•	 alle	deelnemende	locaties	van	een	instelling	als	

totaal;

•	 het	landelijke	totaal;

•	 de	vier	grote	steden	in	ons	land	(G4);

•	 de	rest	van	het	land.

Daarnaast ontvingen de instellingen een Excel-

programma waarmee ze op een gedetailleerder niveau 

hun eigen resultaten konden bekijken en vergelijken, 

ook met de landelijke uitkomsten.

De landelijke rapporten met de uitkomsten voor 

studenten en personeel zijn in november en december 

opgesteld, het beleidsdeel is opgesteld in begin 2012.
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2.3 De deelname aan het onderzoek

Van de aangeschreven instellingen hebben er 21 met 

studenten aan de monitor 2011 deelgenomen: 17 roc’s 

en 4 vakscholen. Op 130 locaties is de monitor uitgezet. 

Een belangrijke reden om niet aan de monitor mee 

te werken is de afname van eigen enquêtes, waarin 

vaak een aantal vragen over sociale veiligheid zijn 

opgenomen. Diverse instellingen denken daarmee 

voldoende informatie over de sociale veiligheid te 

verzamelen. Eenzelfde argument komt van instellingen 

die aan de JOB-enquête meewerken.

In 2011 hebben meer instellingen aan de monitor 

deelgenomen dan in 2008 (15), maar minder dan in 

2004 en 2006 (bijna 30). Daar staat tegenover dat in 

2011 meer instellingen met (bijna) alle locaties hebben 

meegewerkt. Daardoor komt het aantal studenten dat 

in 2011 een vragenlijst heeft ingevuld, aanzienlijk hoger 

uit dan in voorgaande metingen. In 2011 deden ruim 

29.000 studenten mee tegenover circa 19.000 in 2008 

en ongeveer 23.000 in 2006. Per mbo-instelling komt 

dat neer op een deelname van gemiddeld bijna 1.400 

studenten en per locatie op gemiddeld ongeveer 230.

Verdeling van de responsgroep naar 

achtergrondkenmerken

Persoonskenmerken

Er is naar 2 persoonskenmerken gevraagd: geslacht 

en leeftijd. Beide kunnen worden vergeleken met 

populatiegegevens. Figuur 2.1 toont de verdeling naar 

geslacht in de populatie en de responsgroep. Waar in 

de populatie het percentage mannen hoger is (53), 

zien we in de responsgroep juist meer vrouwelijke 

studenten (53%). Dat verschil hangt samen met een 

ondervertegenwoordiging van de sector Techniek (zie 

hieronder). De verdeling in de responsgroep wijkt echter 

nauwelijks af van die in voorgaande metingen, toen 

de sector Techniek en daarmee de mannen enigszins 

ondervertegenwoordigd waren.

De meeste respondenten zijn tussen de 16 en 20 jaar: 

34% is 16 of 17 en 47% 18 tot 20. Bijna 20% is 21 jaar 

of ouder. Die verdeling is eveneens vergelijkbaar met 

de samenstelling van de responsgroep in voorgaande 

metingen. Oudere studenten zijn daarmee wel sterk 

ondervertegenwoordigd;	ze	vormen	namelijk	bijna	

de helft van de populatie in het mbo. De beperkte 

deelname van oudere studenten is, evenals in 

voorgaande metingen, toe te schrijven aan een 

onder vertegenwoordiging van studenten uit de bbl. 

Deelname van bbl’ers blijkt elke keer moeilijk vanwege 

hun beperkte aanwezigheid op school. Evenals dat 

geldt voor geslacht, zijn er ook voor leeftijd nauwelijks 

verschillen met eerdere metingen.

Opleidingskenmerken

De responsgroep wordt op drie opleidingskenmerken 

vergeleken met de populatie: de leerweg (figuur 2.2), de 

sector (figuur 2.3) en het opleidingsniveau (figuur 2.4). 

Het linkerdiagram toont de verdeling in de populatie, 

het rechter die in de responsgroep.

Verreweg de meeste respondenten zitten in de bol: 

83% tegen 17% in de bbl. Daarmee is de bol sterk 

oververtegenwoordigd vergeleken met de populatie, 

waar hun aandeel 68% is. Hoewel de responsgroep 

op dit punt dus sterk afwijkt van de populatie, komt 

de verdeling wel in hoge mate overeen met die in 

Figuur 2.1 Verdeling responsgroep en populatie naar geslacht

Populatie Responsgroep
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vrouw
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eerdere metingen, toen er ook sprake was van een 

ondervertegenwoordiging van studenten uit de bbl.

In 2011 hebben geen aoc’s aan de monitor 

deelgenomen in tegenstelling tot voorgaande 

metingen. Overigens is de deelname steeds beperkt 

gebleven tot één, zij het wel geregeld een ander aoc. 

Studenten uit aoc’s maakten in die eerdere monitoren 

slechts voor 1% deel uit van de totale respons. Omdat 

de aoc’s in 2011 helemaal ontbreken, beperken we de 

vergelijkingen in deze rapportage tot de drie sectoren 

die in vakscholen en roc’s worden aangeboden: 

Economie & handel, Techniek en Zorg & welzijn. In 

figuur 2.3 is te zien dat de deelname uit de sector 

Techniek (21%) achterblijft bij het aantal studenten 

uit die sector in de populatie (31%). De beide andere 

sectoren, Economie & handel en Zorg & welzijn, zijn 

beide in ongeveer gelijke mate oververtegenwoordigd. 

Ook in voorgaande metingen bleek de sector Techniek 

ondervertegenwoordigd. Dat hangt samen met het 

Figuur 2.2 Verdeling responsgroep en populatie naar leerwegen
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Figuur 2.3 Verdeling responsgroep en populatie naar sectoren
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Figuur 2.4 Verdeling responsgroep en populatie naar niveau
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relatief grote aantal studenten in die sector dat een bbl-

opleiding volgt. Ook op dit kenmerk is de responsgroep 

dus niet representatief voor de populatie, maar wel 

weer goed vergelijkbaar met de samenstelling van de 

responsgroep in eerdere metingen.

De verdeling van de responsgroep naar niveau wijkt 

voor drie van de vier niveaus nauwelijks af van de 

verdeling in de populatie. Alleen de respons uit niveau 

1 is verhoudingsgewijs minder dan de helft van wat op 

grond van de populatie is te verwachten. De respons 

komt voor alle vier de niveaus goed overeen met de 

respons in eerdere metingen.

Omdat van twee achtergrondkenmerken, leerjaar en 

de G4, geen populatiecijfers bekend zijn, vergelijken 

we de responsgroep op die twee punten alleen met de 

responsgroepen uit 2006 en 2008. Wat betreft leerjaren 

zijn er kleine verschillen op te merken: de deelname uit 

leerjaar 1 varieert van 52% in 2008 tot 56% in 2006 en 

2011, de deelname uit leerjaar 2 van 27% in 2011 tot 

32% in 2008, de deelname uit leerjaar 3 is in alle drie de 

metingen 12% en de deelname uit leerjaar 4 varieert van 

2% (2006) tot 5% in 2011.

Het aantal respondenten uit de vier grote steden is in de 

meting van 2011 groter dan in voorgaande metingen, 

namelijk 24% tegen 16% in 2006 en 21% in 2008.

2.4 Representativiteit van de 
responsgroep

De samenstelling van de responsgroep wijkt op 

een aantal punten af van de samenstelling van de 

populatie. Allereerst ontbreekt in deze meting de sector 

Landbouw. In voorgaande metingen was die sector 

ondervertegenwoordigd, maar wel steeds aanwezig, 

zodat toch met een slag om de arm uitspraken over 

die sector konden worden gedaan en die sector ook 

meegenomen werd in de uitspraken over de populatie. 

Omdat in 2011 geen enkel aoc heeft meegewerkt, is 

besloten in deze meting de populatie te beperken tot 

de studenten uit de roc’s en vakscholen. Algemene 

uitspraken hebben dus alleen op dat deel van het 

mbo-veld betrekking. In de vorige paragraaf is daar al 

rekening mee gehouden door de samenstelling van 

de responsgroep te vergelijken met de ingeperkte 

populatie, dus alleen de studenten uit de vakscholen en 

roc’s.

Een tweede belangrijke afwijking is de ondervertegen-

woordiging van de bbl. Ook dat zien we elke meting 

terug. De verklaring is de beperkte aanwezigheid van 

bbl’ers op school (gemiddeld een dag per week). Omdat 

de bbl relatief veel oudere studenten telt, vooral in de 

sector Techniek, heeft de ondervertegenwoordiging 

meteen gevolgen voor drie andere variabelen. Ook 

ondervertegenwoordigd zijn daardoor: de sector 

Techniek, de mannelijke studenten en de oudere 

studenten (21 jaar en ouder).

Omdat in de rapportage de resultaten voor de 

bol en de bbl in de meeste gevallen steeds apart 

worden gepresenteerd, speelt dit probleem vooral 

bij de interpretatie van de resultaten voor de bbl. 

Gezien de bevindingen uit voorgaande monitoren 

– oudere studenten maken zich minder schuldig aan 

ongewenst gedrag, zijn minder vaak slachtoffer van 

agressie en voelen zich minder vaak onveilig – zal de 

ondervertegenwoordiging van oudere studenten eerder 

een iets ongunstiger beeld voor de bbl opleveren dan 

een te rooskleurig. Die ondervertegenwoordiging 

van de bbl en daarmee samenhangend die van de 

sector Techniek, de oudere en mannelijke studenten, 

werkt ook door in het resultaat voor het mbo als 

geheel, maar in geringere mate. Aangezien die onder-

vertegenwoordiging ook in voorgaande monitoren 

speelde, heeft dat geen consequenties voor de 

vergelijking met eerdere metingen.

Door gewichten toe te kennen, kan de samenstelling 

van de responsgroep gelijk worden getrokken aan die 

van de populatie, waarbij, zoals aangegeven, de sector 

Landbouw in deze meting niet wordt meegenomen. Het 

beïnvloeden van de samenstelling door het toekennen 

van gewichten verbetert de representativiteit van de 

responsgroep. We kunnen daarom stellen dat gezien 

de goede landelijke spreiding van de deelnemende 

instellingen, de omvang van de responsgroep (29.000 

studenten) en de correcties op de samenstelling, de 

responsgroep in hoge mate representatief is voor de 

populatie. De correcties voor de samenstelling zijn 

overigens vooral van belang als er in de uitkomsten 

grote verschillen zijn tussen groepen. Als er geen 

of alleen kleine verschillen zijn, bijvoor beeld in het 

percentage slachtoffers van pesten onder mannelijke en 

vrouwelijke studenten, dan heeft een onevenwichtige 

samenstelling weinig invloed op de resultaten voor de 

totale populatie.

De omvang en representativiteit van de responsgroep 

zorgt op populatieniveau voor nauwkeurige 

schattingen. De voor de populatie te presenteren 
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geschatte percentages zullen dan ook weinig afwijken 

van de percentages in de werkelijkheid. Dat ligt anders 

voor subgroepen in het onderzoek, met name kleinere 

subgroepen die ontstaan door onderverdelingen, zoals 

mannelijke studenten op niveau 1. De foutmarge rond 

een gevonden (geschatte) waarde zal voor die kleinere 

subgroepen groter zijn. Anders gezegd: bij vergelijking 

tussen kleinere subgroepen en bij vergelijking van 

die subgroepen over meerdere metingen moet er 

rekening mee worden gehouden dat de uitkomsten 

door toevalsfluctuaties in de samenstelling van 

die subgroepen wat meer kunnen afwijken van de 

werkelijke waarden.

De gewichten waarover hierboven is gesproken, zijn 

gebaseerd op de volgende drie variabelen: geslacht, 

sector en opleidingsniveau. Een gewicht wordt 

berekend door de percentages in de populatie te 

delen door de overeenkomstige percentages in de 

responsgroep. Bijvoorbeeld: het percentage mannelijke 

studenten in de sector Techniek op niveau 4 is in de 

populatie van het schooljaar 2010-2011 bijna 10% en 

in de responsgroep bijna 8%. Dat levert voor die groep 

studenten een gewicht op van 1,26. Die groep wordt in 

de berekeningen als het ware dus 1,26 keer meegeteld 

in plaats van 1 keer. De berekende gewichten voor 

onderscheiden groepen zijn voor de metingen van 2006, 

2008 en 2011 in de bijlage opgenomen.

De gewichten worden overigens alleen toegepast in 

analyses die zijn gericht op de hele populatie. In analyses 

waarin de resultaten van groepen met elkaar worden 

vergeleken, bijvoorbeeld tussen studenten uit de drie 

sectoren, worden de gewichten uitgeschakeld en tellen 

alle studenten even zwaar mee.
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Daders van 
ongewenst 

gedrag



Studenten

27Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is het eerste van twee hoofdstukken 

waarin de objectieve veiligheid aan de orde komt. 

Bij objectieve veiligheid gaat het om agressie tegen 

anderen. Respondenten is gevraagd om agressie 

waar ze zelf in het eerste of tweede semester van het 

schooljaar 2010-2011 bij betrokken waren, op te geven. 

In het volgende hoofdstuk gaat het om de slachtoffers 

van agressie of geweld, in dit hoofdstuk om de daders. 

Daarbij onderscheiden we materieel geweld zoals 

diefstal en vandalisme, en psychisch-fysiek geweld, 

zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Deze 

vormen van ongewenst gedrag komen in paragraaf 3.3 

aan de orde. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aandacht 

besteed aan ongeoorloofd gedrag. Ongeoorloofd 

gedrag is in de meeste gevallen niet primair gericht op 

anderen. Spijbelen en drugsgebruik zijn voorbeelden 

daarvan. Handel in drugs en wapenbezit zijn een 

tussenvorm: het zijn geen incidenten van agressie 

zoals pestgedrag, maar ze zijn wel een potentieel 

gevaar of een potentiële bedreiging voor anderen. 

De verschillende vormen van ongeoorloofd gedrag 

bespreken we in paragraaf 3.2.

3.2 Ongeoorloofd gedrag

In deze paragraaf komen de volgende vormen van 

ongeoorloofd of risicogedrag aan de orde:

•	 spijbelen;

•	 wapenbezit;

•	 drugsgebruik	en	handel	in	drugs.

Spijbelen

De Inspectie van het Onderwijs maakt in haar 

onderwijsverslag van 2003 een gradatie in ongeoorloofd 

verzuim: incidenteel spijbelen (af en toe een lesuur), 

matig spijbelen (meer lesuren per dag of soms een hele 

dag) en zwaar spijbelen (regelmatig een dag of meer 

dagen achter elkaar). Met die indeling wordt rekening 

gehouden door in de beschrijving zowel de totale 

omvang als de mate van het spijbelen op te nemen.

In de monitor moesten de studenten eerst aangeven of 

ze in het voorafgaande semester hadden gespijbeld en 

zo ja, dan werd naar de frequentie gevraagd en naar hun 

redenen. Aan spijbelaars is verder gevraagd of ze door 

de school waren benaderd vanwege het spijbelen.

Het percentage studenten dat spijbelt

Een eerste indicator voor spijbelen is het percentage 

studenten dat in een semester ongeoorloofd uit lessen 

wegblijft. Dat percentage komt voor de totale groep uit 

op 29. Dat is lager dan in 2008 (36%) toen er ook al van 

een daling sprake was ten opzichte van 2006 (42%). Het 

Figuur 3.1 Ongeoorloofd verzuim: studenten ingedeeld naar leerweg en sector 
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aangescherpte beleid om spijbelen tegen te gaan werpt 

dus zijn vruchten af.

Figuur 3.1 toont de percentages spijbelaars per leerweg 

en per sector. In de bol is dat percentage bijna twee keer 

zo hoog als in de bbl: 31 tegen 16. Ook in voorgaande 

metingen was dat zo, maar toen lagen de percentages 

hoger. Dat het probleem in de bbl geringer is, hangt 

waarschijnlijk samen met het verschil in lesdagen.

Opvallend is dat in de bol verhoudingsgewijs 

bijna evenveel studenten uit elk van de sectoren 

ongeoorloofd verzuimen, namelijk 31 à 32%. Hoewel 

ook hier de percentages lager liggen dan in 2008, is het 

verschil voor de sector E&H opmerkelijk groot: 2008 48% 

en 2011 32%. In de bbl zijn er wel duidelijke verschillen 

tussen sectoren. Het probleem is het grootst in de sector 

E&H,	evenals	in	2008	(27%;	2008	28%).	In	de	sector	Z&W	

wordt	het	minst	gespijbeld	(11%;	in	2008	ook	11%).	Het	

percentage spijbelaars in de sector Techniek is tussen 

2008 en 2011 licht gedaald van 17 naar 14.

Frequent spijbelen

Tussen studenten zijn er grote verschillen in de mate 

waarin ze uit lessen wegblijven. Er zijn er die incidenteel 

niet komen opdagen, hooguit een paar keer per maand 

een aantal lessen, maar er zijn ook studenten die (zeer) 

frequent spijbelen, een of meer keer per week een aantal 

lessen of een hele dag. Vooral het frequent spijbelen 

bleek in voorgaande rapportages samen te hangen met 

andere vormen van ongeoorloofd gedrag. Mede om die 

reden is het frequent spijbelen dan ook een probleem 

dat zeer serieus moet worden genomen, temeer ook 

omdat het tevens samenhangt met ontevredenheid over 

het rooster en de opleiding. Dat laatste kan een teken 

zijn dat een student voortijdig het onderwijs verlaat. Een 

belangrijke vraag is dan ook of het frequente spijbelen 

ook is teruggedrongen.

Tabel 3.1 Spijbelen: omvang en frequentie

Bbl Bol
Spijbelen Spijbelen

Totaal 

aantal

Totaal ≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week

Totaal 

aantal

Totaal ≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week
Geslacht stkprf %** %** %* stkprf %** %** %**
man 2393 18 17 1,3 10863 31 27 4,4
vrouw 2371 14 13 0,6 12296 31 28 2,8
Leeftijd stkprf %** %** %** stkprf %** %** %*
16-17 jaar 672 18 16 1,3 8792 29 26 3,1
18-20 jaar 1679 21 20 1,3 11360 33 29 3,9
21-25 jaar 915 21 20 1,0 2539 35 31 3,9
≥ 26 jaar 1474 7 7 0,1 428 21 18 2,6
Sector stkprf %** %** %** stkprf %** % %**
Economie & handel 1300 27 26 1,5 10244 32 28 4,1
Zorg & welzijn 2020 11 10 0,4 8555 31 28 2,7
Techniek 1452 14 13 1,1 4394 31 27 3,9
Niveau stkprf % % % stkprf %** %** %**
1 117 11 9 1,7 505 22 18 3,6
2 1878 18 17 1,0 5197 25 22 2,9
3 1769 15 14 0,8 5171 30 27 3,1
4 983 16 15 0,6 12007 35 31 4,0
Leerjaar stkprf % % % stkprf %** %** %**
1 2408 15 15 0,9 13165 30 26 3,8
2 1613 16 15 0,9 6091 33 29 3,1
3 520 17 16 0,6 2838 33 30 2,8
4 220 20 19 1,8 1085 38 33 5,0
4 Grote steden stkprf %* %* %* stkprf %** %** %**
ja 1444 17 17 0,6 5400 35 30 4,9
nee 3328 16 15 1,1 17793 30 27 3,2
Totaal 4772 16 15 0,9 23193 31 28 3,6
*	p≤0,05;	**	p≤0,01
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Tabel 3.1 geeft een eerste antwoord op die vraag. Naast 

het totale percentage spijbelaars zijn de incidentele 

en de frequente spijbelaars onderscheiden. Dat is niet 

alleen gedaan voor alle studenten tezamen (onderste 

regel), maar ook naar persoonskenmerken (geslacht 

en leeftijd), opleidingskenmerken (sector, niveau en 

leerjaar) en naar de plaats van de locatie (in de G4 of er 

buiten) onderscheiden groepen. De leerweg vormt weer 

de hoofdindeling met links in de tabel de resultaten voor 

de bbl en rechts die voor de bol. Statistisch significante 

verschillen zijn per kolom en kenmerk met sterretjes 

aangegeven, waarbij één sterretje aangeeft dat de kans 

op toeval kleiner is dan 0,05 (5%) en twee sterretjes 

dat die kans kleiner is dan 0,01 (1%). Vanwege de 

grote aantallen studenten zijn kleine verschillen al snel 

statistisch significant. De vraag die bij een statistisch 

significant verschil dan ook steeds gesteld moet worden 

is of dat verschil beleidsmatig van betekenis is. Met 

andere woorden: is het zinvol om bij kleine verschillen 

bepaalde groepen als risicogroep aan te merken.

Als we eerst naar de onderste regel in de tabel kijken, 

dan is duidelijk dat veel meer studenten incidenteel 

wegblijven en dat het frequente spijbelen relatief weinig 

voorkomt. In de bbl blijft circa 15% van de studenten 

wel eens uit de les weg en ongeveer 1% (zeer) geregeld. 

In de bol zijn die percentages respectievelijk 28 en 

3,6. Er moet rekening mee worden gehouden dat juist 

het frequente spijbelen onderschat wordt. De kans 

dat studenten die vaak niet naar de les komen aan de 

monitor hebben deelgenomen, is immers kleiner dan 

studenten die hooguit incidenteel spijbelen. De mate 

van een eventuele onderschatting is moeilijk aan te 

geven. Dat er op dit punt vooruitgang wordt geboekt 

blijkt uit de cijfers van de laatste drie metingen voor de 

bol: het frequent spijbelen is afgenomen van 8,1% in 

2006 naar 5,0% in 2008 en verder naar 3,6% in 2011.

Als we ons concentreren op de frequente spijbelaars 

dan zijn de statistisch significante verschillen in de bbl 

zo gering dat het weinig zin heeft om er groepen uit te 

lichten. Dat geldt eigenlijk ook voor de bol. Je zou eerder 

omgekeerd kunnen zeggen dat het probleem het kleinst 

is bij vrouwelijke studenten uit de sector Z&W die ouder 

zijn dan 25 jaar. Het probleem is iets groter bij mannen 

en bij studenten uit de G4.

Redenen om uit de les weg te blijven

Waarom blijven studenten weg? In voorgaande 

metingen bleken studenten persoonlijke redenen 

te hebben en/of redenen samenhangend met de 

opleiding. Studenten die de volledige versie van 

de enquête kregen voorgelegd, konden aangeven 

waarom ze hadden gespijbeld. Veel studenten hebben 

beide typen redenen genoemd. Overall gezien is het 

percentage studenten dat om persoonlijke redenen 

wegblijft ongeveer gelijk in de bol en de bbl: in beide 

leerwegen heeft circa 90% van de spijbelaars een 

persoonlijke reden genoemd. Tussen de leerwegen is 

er wel een verschil als het redenen betreft die met de 

opleiding te maken hebben: in de bol is zo’n reden door 

83% genoemd en in de bbl door 73%. In de opgave van 

redenen is er geen duidelijk verschil tussen incidentele 

en frequente spijbelaars. De precieze redenen zijn 

weergegeven in figuur 3.2a (persoonlijk) en figuur 3.2b 

(opleiding).

In de bol zijn de meest genoemde persoonlijke redenen 

voor ongeoorloofd verzuim: geen zin om naar de les te 

komen (44%), zich verslapen, de bus of de trein gemist 

Figuur 3.2a Persoonlijke redenen om te spijbelen Figuur 3.2b Redenen die met de opleiding samenhangen
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(40%) en belangrijke zaken, zoals een afspraak met een 

vriend, een feest, rijles enzovoort (27%). Die redenen 

zijn ook door bbl’ers het meest genoemd, zij het dat de 

percentages iets verschillen. Verder valt op dat bbl’ers 

vaker vanwege betaald werk niet naar school gaan (16% 

tegen 7% van de studenten uit de bol).

Van de redenen die de opleiding betreffen is door 

studenten uit de bol verreweg het meest genoemd 

(43%). Ook bij veel studenten uit de bbl (26%) is dat 

een reden. Klachten over de kwaliteit van de lessen 

komen op de tweede plaats. In de bol wijst 28% van de 

spijbelaars op saaie of slechte lessen en 27% op niet 

interessante vakken. Voor de bbl liggen die percentages 

iets lager. Verder denkt bijna 20% dat ze de verzuimde 

lessen niet nodig hebben. Voor ongeveer 2% van de 

spijbelaars in de bol is een onveilig gevoel de reden 

en dat geldt ook voor 7% van de spijbelaars in de bbl. 

Frequente spijbelaars noemen die reden vaker dan 

degenen die incidenteel wegblijven (7% om 2%).

Een constante daling van het percentage spijbelaars

Als we de uitkomsten van de metingen in het afgelopen 

decennium op een rijtje zetten (figuur 3.3), dan wordt 

duidelijk dat het beleid van de afgelopen jaren om 

spijbelen terug te dringen, succes heeft. In de bbl is 

het percentage studenten dat zonder geldige reden 

incidenteel of geregeld niet naar de lessen gaat, 

teruggedrongen van 34 in 2002 naar 16 in 2011. Dat 

is meer dan een halvering. In de bol is het percentage 

spijbelaars in dezelfde periode gedaald van 53 

naar 31. Weliswaar geen halvering maar gerekend 

in procentpunten is de daling even groot als in de 

bbl. Gerekend vanaf 2006 is voor de bol de daling in 

procentpunten 12 en in de bbl 7. Zoals hiervoor is 

opgemerkt, is het percentage studenten dat (zeer) 

geregeld spijbelt tussen 2006 en 2011 meer dan 

gehalveerd, namelijk van 8,1 naar 3,6.

Wapens op school

Studenten nemen vooral een wapen mee om zichzelf 

te kunnen verdedigen, dus uit een gevoel van 

zelfbescherming. Meestal is dat wapen een mes. Dat is 

op te maken uit eerdere monitoren. Een wapen biedt 

echter schijnveiligheid en is tegelijkertijd een potentiële 

bron van gevaar voor anderen, ook als de bezitter geen 

agressieve bedoelingen heeft. Afgezien dat het bezit in 

het algemeen strafbaar is, is het sowieso goed, ook als 

het geen verboden wapen is, om het dragen van een 

Figuur 3.3 Percentage spijbelaars tussen 2002 en 2011
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Figuur 3.4 Wapenbezit: studenten ingedeeld naar leerweg 
en sector

1,9

0,3

0,7

0,9

1,6

0,7

1,7

1,3

3 2 1 0 1 2 3

Techniek

 Zorg & welzijn

Econ.& handel

Totaal

%

bbl bol



Studenten

31Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

wapen op school, maar uiteraard ook elders, tegen te 

gaan.

In de afgelopen jaren is er in mbo-instellingen dan 

ook strenger toegezien op wapenbezit. Die aanpak 

is merkbaar in de cijfers. Elke monitor tot nu toe 

kwam uit op minder wapenbezit dan in voorafgaande 

metingen. Het percentage studenten dat een wapen 

mee naar school brengt, is dan ook tussen 2002 en 2008 

systematisch gedaald van 7 à 8 naar circa 2. Bovendien 

gaat het bij ongeveer de helft van die studenten om 

incidenteel wapenbezit, bij sommige omdat ze na 

het weekend het wapen niet uit hun kleding hebben 

verwijderd.

Het wapenbezit onder studenten nadert langzamerhand 

de grens waar nauwelijks nog winst is te boeken. Dat wil 

niet zeggen dat scholen de teugels kunnen laten vieren. 

Aandacht voor het gevaar van wapens en controle 

erop blijven nodig. Een ‘wapenloze’ school is echter 

een illusie. Een waterdichte controle is onmogelijk. 

Bovendien liggen in veel opleidingen de wapens als het 

ware voor het grijpen: scharen in kappersopleidingen, 

allerlei gereedschappen in technische opleidingen, 

maar ook pennen en potloden in economieopleidingen 

zijn potentiële wapens voor studenten die kwaad 

willen. Controle alleen is dus geen oplossing. Willen 

we voorkomen dat studenten niet naar een wapen 

grijpen, dan is het even belangrijk om te werken aan een 

goed sociaal klimaat en te zorgen voor gemotiveerde, 

enthousiaste studenten. Met andere woorden: preventie 

door goed onderwijs te bieden.

Verschillen tussen groepen

De ondergrens van het wapenbezit lijkt zo lang-

zamerhand te zijn bereikt. In de laatste meting 

komt het percentage studenten met een wapen 

opnieuw lager uit. In vergelijking met 2008 toen 

2,1% incidenteel of geregeld een wapen meenam, is 

dat in 2011 1,3%. Figuur 3.4 laat de percentages zien 

voor de leerwegen en sectoren, tabel 3.2 doet dat 

Tabel 3.2 Wapenbezit: omvang en frequentie

Bbl Bol
Wapen mee naar school Wapen mee naar school

Totaal 

aantal Totaal

≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week

Totaal 

aantal Totaal

≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week
Geslacht stkprf % % % stkprf % % %
man 2421 1,6 0,5 1,0 11009 2,0 0,7 1,3
vrouw 2393 0,2 0,1 0,1 12436 0,7 0,3 0,4
Leeftijd stkprf % % % stkprf % % %
16-17 jaar 673 1,5 0,6 0,9 8915 1,4 0,5 0,9
18-20 jaar 1693 1,2 0,4 0,8 11494 1,3 0,5 0,7
21-25 jaar 932 1,3 0,4 0,9 2560 1,1 0,4 0,7
≥ 26 jaar 1491 0,1 0,0 0,1 434 0,7 0,0 0,7
Sector stkprf % % % stkprf % % %
Economie & handel 1307 0,7 0,4 0,3 10340 1,7 0,6 1,0
Zorg & welzijn 2044 0,3 0,1 0,1 8702 0,7 0,3 0,4
Techniek 1473 1,9 0,5 1,4 4439 1,6 0,6 1,0
Niveau stkprf % % % stkprf % % %
1 118 0,8 0,0 0,8 508 3,0 2,0 1,0
2 1901 1,5 0,4 1,1 5279 1,6 0,5 1,0
3 1793 0,6 0,3 0,2 5216 1,4 0,5 0,9
4 984 0,4 0,2 0,2 12117 1,1 0,5 0,7
Leerjaar stkprf % % % stkprf % % %
1 2435 0,9 0,3 0,6 13339 1,5 0,6 0,9
2 1630 1,1 0,4 0,7 6147 1,2 0,5 0,7
3 527 0,4 0,2 0,2 2879 0,9 0,3 0,6
4 221 0,9 0,5 0,5 1102 0,8 0,3 0,5
4 Grote steden stkprf % % % stkprf % % %
ja 1452 0,8 0,5 0,3 5428 1,4 0,6 0,8
nee 3372 0,9 0,2 0,7 18053 1,3 0,5 0,8
Totaal 4824 0,9 0,3 0,6 23481 1,3 0,5 0,8
*	p≤0,05;	**	p≤0,01
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voor groepen onderscheiden naar een aantal andere 

achtergrondkenmerken.

Het percentage studenten met een wapen is zo 

laag, dat er nauwelijks nog ruimte is voor verschillen 

tussen groepen. Tussen de bbl en de bol is het verschil 

verwaarloosbaar klein (0,9% tegen 1,3%), maar als we 

eerdere metingen erbij betrekken, gaat het wel om 

een systematisch verschil. Ook in de sector Techniek 

van de bbl komt het percentage elke meting net iets 

hoger uit dan in andere groepen. Veel verschillen zijn 

echter zo klein dat we eerder moeten denken aan 

toevalsfluctuaties dan aan werkelijke verschillen.

Evenals in voorgaande metingen is het wapenbezit voor 

diverse groepen weer uitgesplitst naar de frequentie 

waarmee een wapen naar school is meegenomen. 

In tabel 3.2 zijn die uitkomsten apart weergegeven 

voor de bbl en de bol en daarbinnen voor groepen 

onderscheiden naar achtergrondkenmerken. We hebben 

ervan afgezien om de statistisch significante verschillen 

weer te geven, omdat de percentages zo laag zijn en de 

verschillen in het algemeen zo klein, dat het niet zinvol is 

om nog van risicogroepen te spreken.

Als we de resultaten van de afgelopen metingen erbij 

betrekken dan blijken mannelijke studenten, studenten 

in de sector Techniek en die op niveau 1 wat vaker een 

wapen bij zich te hebben. Het wapenbezit is het laagst 

in de sector Z&W en in de groep studenten boven de 25 

jaar. Verhoudingsgewijs zijn er iets meer studenten die 

frequent een wapen bij zich hebben dan studenten die 

incidenteel een wapen mee naar school nemen.

Verschillende soorten wapens die een gevoel van 

veiligheid moeten geven

Zelf bedreigd zijn en een gevoel van veiligheid zijn ook 

nu weer de belangrijkste redenen om een wapen bij 

zich te hebben. Daartoe worden verschillende soorten 

wapens meegenomen.

Steekwapens (messen), boksbeugels en voorwerpen 

die als wapen dienst moeten doen (bijvoorbeeld een 

schroevendraaier) zijn door circa 30% van degenen 

met een wapen genoemd. Ongeveer 20% van de 

vrouwelijke studenten met een wapen noemt een 

spray. Luchtdrukpistolen en echte vuurwapens zijn 

ook genoemd. Ondanks het screenen op niet serieuze 

antwoorden is niet altijd te bepalen hoe serieus die 

laatste antwoorden moeten worden genomen. Dat 

dit soort wapens mee naar school worden genomen, 

staat buiten kijf. Als ze gebruikt worden, kunnen de 

gevolgen zo rampzalig zijn, dat het gerechtvaardigd is 

dat voor dat soort wapens een verscherpte alertheid 

bestaat. Daar is de medewerking van iedereen op en 

rond school voor nodig. Een goed voorbeeld van die 

medewerking zagen we in 2011 in Delft op een van 

de mbo’s, toen een omwonende een student met 

pistool opmerkte en meteen de politie waarschuwde. 

De aanpak van de politie en de aandacht ervoor in de 

media kan als overdreven worden ervaren, maar we 

weten van gebeurtenissen in binnen- en buitenland wat 

de gevolgen kunnen zijn. Kortom: zonder studenten 

en medewerkers onnodig angst in te boezemen, is 

het belangrijk dat iedereen meewerkt in het verder 

terugdringen van wapenbezit op school en het niet 

alleen laat aankomen op de controle aan de poort of op 

het checken van kluisjes.

Figuur 3.5 Trends in wapenbezit tussen 2002 en 2011
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Het wapenbezit daalt nog steeds

Op de daling van het wapenbezit is al gewezen. 

Figuur 3.5 brengt dat nog eens cijfermatig in beeld. 

De daling is in de bol iets sterker dan in de bbl, zodat 

de aanvankelijke verschillen tussen beide leerwegen 

steeds kleiner worden. Was het verschil in 2002 nog 

2 procentpunten, in 2011 is dat niet meer dan 0,4 

procentpunt. Daarmee wordt een grens genaderd 

waar verschillen niet alleen nog toeval zijn, maar elke 

praktische waarde ervan voor differentieel beleid 

verdwijnt.

Gebruik en handel in drugs op en rond school

Het gebruik van harddrugs is wettelijk strafbaar. Dat 

geldt niet voor softdrugs en alcohol, maar dat wil niet 

zeggen dat het gebruik daarvan overal is toegestaan. 

Geen drugs en geen alcohol is in de meeste scholen 

standaardbeleid. De handel in softdrugs is sowieso 

illegaal en behoort dus ook tot het ongewenste gedrag, 

ook als buitenstaanders drugs in de schoolomgeving 

aanbieden. De handel in drugs is vaak omgeven door 

praktijken die de veiligheid of het veiligheidsgevoel van 

medewerkers en studenten kunnen bedreigen. Op veel 

scholen is er dan ook beleid om drugsgebruik en de 

handel in drugs terug te dringen of te voorkomen. In de 

monitor is vanaf het begin aandacht besteed aan beide 

kanten van drugs. Het percentage studenten dat zegt 

drugs te gebruiken is tussen 2002 en 2008 licht gedaald, 

maar als het alleen om drugsgebruik in en rond school 

gaat was die afname sterker. Tussen 2002 en 2008 was 

er namelijk sprake van een halvering van het aantal 

gebruikers van circa 7% naar 3,5%. Het percentage 

studenten dat in school of in de omgeving in die periode 

drugs kreeg aangeboden is echter niet gedaald. De 

vraag is of het gebruik van drugs en de handel erin 

tussen 2008 en 2011 is afgenomen. Figuur 3.6 toont 

het gebruikelijke overzicht voor de leerwegen en de 

sectoren, tabel 3.3 doet dat voor meer groepen.

De resultaten voor de totale populatie studenten 

in het mbo wijzen op een verdere afname van het 

drugsgebruik, zowel als het gaat om het drugsgebruik 

in het algemeen als om het drugsgebruik in en rond 

school. Gaf in 2008 circa 12% nog aan gedurende een 

semester drugs te hebben gebruikt, in de laatste meting 

is dat 9,3%. Ook het drugsgebruik in en rond school 

is verder afgenomen. Het percentage mbo-studenten 

dat in een semester incidenteel of geregeld op en rond 

school drugs gebruikt is tussen 2008 en 2011 gedaald 

van 3,5 naar 2,3%.

Drugsgebruik in verschillende groepen

Het drugsgebruik door studenten uit de bbl en de bol 

is vergelijkbaar, zoals figuur 3.6 laat zien. Ook in eerdere 

metingen zijn geen of hooguit kleine verschillen tussen 

de leerwegen gevonden.

Het drugsgebruik verschilt wel tussen sectoren. 

Studenten uit de sector Z&W maken zich er het minst 

schuldig aan. Bij de opleidingen in de bbl gaat het om 

circa 1% van de studenten uit die sector en in de bol 

om 1,5 à 2,0%. Het percentage gebruikers in de andere 

sectoren ligt iets hoger, wat in lijn is met de bevindingen 

in vorige metingen. Het percentage studenten dat 

incidenteel of frequent in en rond school drugs gebruikt 

houdt elkaar in evenwicht, zoals in de laatste regel van 

tabel 3.3 is te zien. Voor de bbl geldt dat iets meer dan 

voor de bol.

Figuur 3.6 Drugsgebruik op school: studenten ingedeeld 
naar leerweg en sector
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Evenals bij het wapenbezit is ook het drugsgebruik op 

en rond school zodanig afgenomen dat de percentages 

voor de verschillende groepen niet zo ver meer uit elkaar 

liggen. Toch zijn er nog wel enkele groepen waarin 

relatief meer studenten zich schuldig maken aan dat 

gebruik.

Dat geldt in de eerste plaats voor mannen, zowel 

in de bbl als in de bol en zowel voor incidenteel als 

voor frequent gebruik. In de bbl neemt het gebruik 

toe naarmate studenten jonger zijn, maar in de bol 

ontbreekt dat leeftijdseffect. De twee voorgaande 

metingen lieten eenzelfde patroon zien. Op het verschil 

tussen de sectoren is al gewezen. Ook het niveau van 

de opleiding doet ertoe. Met name onder studenten 

op niveau 1 is het probleem groter. In voorgaande 

jaren sprong die groep er niet uit. Het is niet uit te 

sluiten dat we te maken hebben met iets grotere 

kansfluctuaties samenhangend met het kleine aantal 

studenten in de responsgroep op niveau 1. Er moet 

rekening mee worden gehouden dat het moeilijker is 

om het drugsgebruik bij de studenten op niveau 1 terug 

te dringen. De percentages bij de andere studenten 

zijn namelijk gedaald, maar niet bij de studenten op 

niveau 1.

Het drugsgebruik bij studenten in de G4 is iets 

hoger en dat was in 2008 ook het geval, maar niet in 

2006. Het verschil betreft ook alleen het incidentele 

gebruik. Praktisch gezien is het niet zinvol om van een 

risicogroep te spreken.

Een verdere daling in het gebruik van drugs op school

Het percentage studenten dat drugs gebruikt, op 

school en/of elders, bleek tussen 2002 en 2008 redelijk 

stabiel. In 2002 gaf 13% van de studenten aan drugs te 

hebben gebruikt in een semester en dat was in 2008 

licht teruggelopen tot 12%. We hebben hiervoor gezien 

dat het percentage in 2011 bijna 3 procentpunt lager 

uitkomt dan in 2008 (9,3), wat wijst op een substantiële 

afname van het probleem.

Tabel 3.3 Drugsgebruik in en rond school: omvang en frequentie

Bbl Bol
Drugsgebruik op school Drugsgebruik op school

Totaal 

aantal Totaal

≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week

Totaal 

aantal Totaal

≤ ±3x 

maand

≥ 1x 

week
Geslacht stkprf %** %* %** stkprf %** %** %**
man 2421 2,9 1,4 1,5 11008 3,1 1,7 1,3
vrouw 2391 1,3 0,7 0,7 12438 1,1 0,8 0,3
Leeftijd stkprf %** %** %** stkprf %* %** %
16-17 jaar 674 4,5 2,2 2,2 8914 2,1 1,3 0,8
18-20 jaar 1692 2,7 1,4 1,4 11493 2,1 1,4 0,7
21-25 jaar 931 1,9 1,0 1,0 2563 1,3 0,6 0,7
≥ 26 jaar 1492 0,4 0,1 0,3 434 1,8 0,2 1,6
Sector stkprf %** %** %** stkprf %** %** %*
Economie & handel 1309 3,3 1,7 1,6 10343 2,0 1,2 0,8
Zorg & welzijn 2043 0,8 0,3 0,5 8701 1,6 1,0 0,6
Techniek 1470 2,8 1,4 1,4 4439 2,8 1,8 1,1
Niveau stkprf %** %** %* stkprf %** %** %*
1 118 4,2 1,7 2,5 509 5,3 3,1 2,2
2 1899 3,1 1,7 1,4 5277 2,1 1,3 0,8
3 1792 1,3 0,7 0,7 5217 1,6 1,0 0,7
4 985 1,2 0,3 0,9 12119 2,1 1,3 0,8
Leerjaar stkprf % %* %* stkprf %** %** %
1 2434 2,3 0,9 1,4 13339 2,3 1,5 0,8
2 1629 1,9 1,5 0,4 6147 2,0 1,1 0,9
3 527 1,7 0,6 1,1 2880 1,1 0,7 0,4
4 221 1,8 0,0 1,8 1103 1,9 0,9 1,0
4 Grote steden stkprf % % % stkprf %** %** %
ja 1453 1,9 1,0 0,8 5427 2,5 1,7 0,8
nee 3369 2,2 1,0 1,2 18056 1,9 1,1 0,8
Totaal 4822 2,3 1,1 1,1 23483 2,2 1,3 0,8
*	p≤0,05;	**	p≤0,01
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Het drugsgebruik op en rond school gaf al wel langer 

een dalende trend te zien. Die trend zet zich in 2011 

voort, zoals figuur 3.7 duidelijk maakt. Het percentage 

drugsgebruikers komt in 2011 voor zowel de bbl als de 

bol opnieuw circa 1 procentpunt lager uit dan de meting 

ervoor. In tegenstelling tot voorgaande metingen past 

die daling dus in het algemene beeld dat jongeren (in 

het mbo) minder drugs gebruiken. Dat lijkt te gelden 

voor alle leeftijdsgroepen in het mbo. In vergelijking met 

2008 is het percentage gebruikers namelijk in alle vier de 

leeftijdsgroepen omlaaggegaan.

De handel in drugs in de schoolomgeving

De studenten is gevraagd of ze in het semester 

waarover ze moesten rapporteren op school of in de 

omgeving drugs aangeboden hebben gekregen. Bijna 

6% bevestigde dat. Dat percentage wijkt nauwelijks af 

van dat in de twee voorgaande metingen: 2006 5,3% en 

2008 6,1%.

Studenten krijgen iets vaker in de omgeving van school 

dan op school zelf drugs aangeboden. In 2008 waren die 

percentages nog hetzelfde. Of dat toeval is of dat het 

een effect is van scherper toezicht, is nog niet te zeggen.

Studenten die op of rond school drugs gebruiken, 

krijgen aanzienlijk vaker drugs aangeboden: 24% tegen 

6% van de niet-gebruikers. Het is uiteraard ook mogelijk 

dat een deel van de studenten tot gebruik overgaat 

na een aanbod. Over dat verband valt niet veel meer 

te zeggen dan dat zoiets mogelijk is. Tussen mannen 

en vrouwen is, samenhangend met een verschil in 

gebruik van drugs, ook een verschil gevonden in het 

aangeboden krijgen van drugs: 8,6% van de mannen 

krijgt ermee te maken versus 2,5% van de vrouwen. 

Tussen locaties in en buiten de G4 is geen duidelijk 

verschil gevonden.

Studenten is verder gevraagd of ze op en rond school 

overlast hebben ondervonden van gebruikers en 

handelaren in drugs. Bijna 7% beantwoordde die vraag 

bevestigend, wat eveneens vergelijkbaar is met 2008 

(7,0%). Wat betreft de handel in drugs en de overlast die 

dat veroorzaakt bij studenten, lijkt er geen vooruitgang 

te zijn geboekt ten opzichte van 2008.

3.3 Geweld tegen anderen

De in paragraaf 3.2 besproken vormen van ongewenst 

gedrag kunnen, zoals we ook zagen, overlast bezorgen 

aan anderen, maar veelal zullen degenen die dat 

ongeoorloofd gedrag vertonen er niet op uit zijn 

anderen bewust schade toe te brengen, uitgezonderd de 

handel in drugs. Bij diefstal, pesten, seksuele intimidatie 

en andere vormen van geweld is de dader er wel op uit 

de ander te schaden of pijn te bezorgen. Er zijn twee 

hoofdvormen van geweld: 1) materieel geweld (diefstal, 

vernieling, opzettelijke beschadiging) waarbij schade 

wordt toegebracht aan de eigendommen van iemand of 

van een instelling of organisatie en 2) psychisch-fysiek 

geweld (pesten, discriminatie, bedreiging, lichamelijk 

geweld, seksuele intimidatie en agressie, verbaal en 

digitaal geweld) waarbij de schade psychisch en/of 

fysiek van aard is.

De vraag is welk percentage van de studenten zich 

daaraan schuldig maakt en of dat percentage in de 

afgelopen jaren is veranderd. Eerst komt het materieel 

geweld aan de orde, daarna het psychisch-fysiek geweld.

Figuur 3.7 Trends in drugsgebruik op school tussen 2002 en 2011
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Plegers van materieel geweld

Na een daling in de eerste helft van het decennium 

kwam het percentage studenten dat op school 

slachtoffer was van diefstal of vandalisme, in 2008 weer 

iets hoger uit. Bij medewerkers zette de dalende trend 

zich deels wel door in 2008 en in de laatste meting 

van 2011 komt het percentage slachtoffers onder 

medewerkers opnieuw lager uit. Tussen 2004 en 2008 

was van een min of meer parallelle daling sprake als het 

gaat om studenten die zich schuldig hebben gemaakt 

aan diefstal en/of vernieling. De cijfers voor 2011 geven 

aan dat die daling aanhoudt: bij elkaar genomen komt 

het percentage in de bbl en de bol namelijk op 2,9 uit, 

terwijl dat in 2008 nog 3,9 was. Of die daling ook in alle 

groepen is te zien, komt hieronder in de bespreking van 

figuur 3.7 en tabel 3.4 aan de orde.

Studenten uit de bol maken zich vaker schuldig aan 

diefstal of vernieling op school dan studenten uit de 

bbl. In de bol is 3% van de studenten in een semester 

betrokken bij die vormen van materieel geweld en in 

de bbl 1,8%. Een vergelijkbaar verschil was er in 2008 

(4,0% om 3,3%), maar in 2006 was het nog aanzienlijk 

groter (9% om 5%). Ook hier geldt dat de systematische 

afname van het percentage studenten dat de fout in 

gaat, ertoe leidt dat er nauwelijks nog ruimte overblijft 

voor betekenisvolle verschillen tussen groepen.

Het percentage studenten dat op school iets gestolen 

of vernield heeft, is in de sector Z&W het laagst. Dat 

geldt voor de bbl en de bol. Het probleem is relatief het 

grootst in de sector Techniek van de bol, waar iets meer 

dan 4% van de studenten eigendommen van iemand of 

van de school heeft gestolen of vernield. Dat was tot nu 

toe steeds het geval, maar de afname in die groep is ook 

opvallend te noemen: 2006 13%, 2008 6% en 2011 4%. 

In de sector E&H is de terugloop sinds 2006 van 8 naar 

3,3% en in de sector Z&W van 5 naar 2,7%.

Mannelijke studenten maken zich drie keer zo vaak 

schuldig aan materieel geweld als vrouwelijke studenten 

(tabel 3.4). Dat zien we in de bbl en in de bol. Het 

geldt zowel overall, als voor diefstal en vandalisme 

afzonderlijk. Een leeftijdseffect is er alleen in de bbl. 

Jongere studenten stelen of vernielen vaker iets op 

school dan oudere studenten. Bbl-studenten boven de 

25 jaar zijn nauwelijks bij dat soort ongewenst gedrag 

betrokken.

Bij onderscheiding naar opleidingskenmerken is al 

gewezen op verschillen tussen sectoren. Maar ook 

het opleidingsniveau doet ertoe. Het percentage 

daders van diefstal en vandalisme is groter op de 

lagere opleidingsniveaus. In de bbl maakt 5,4% van 

de studenten op niveau 1 zich schuldig aan materieel 

geweld en minder dan 1% van de studenten op niveau 3 

en 4. In de bol zijn die percentages respectievelijk ruim 6 

en 2 à 3%. Een leerjaareffect zien we alleen in de bol: een 

hoger percentage daders in de twee eerste leerjaren. 

Een deel van dat effect vloeit voort uit het verschil 

tussen niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4. De meeste 

studenten uit opleidingen op niveau 2 verlaten namelijk 

na twee jaar het mbo. Ten slotte is er in de bol een 

statistisch significant verschil tussen studenten uit de G4 

en de rest van het land. Het verschil is echter minder dan 

een procentpunt.

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de bbl in 

de monitor is ondervertegenwoordigd. Oudere 

(mannelijke) studenten uit de bbl zijn minder goed 

vertegen woordigd. Als we dan rekening houden met 

het gevonden leeftijdseffect in de bbl, dan moet worden 

aangenomen dat het percentage bbl’ers dat bij diefstal 

en vandalisme is betrokken hoogstwaarschijnlijk wordt 

over schat. Hoogstwaarschijnlijk ligt het nog onder de 

1,5%.

Steeds minder studenten zijn betrokken bij diefstal en 

vernieling op school

De positieve ontwikkeling die we hiervoor al een paar 

keer hebben opgemerkt, zien we ook terug bij daders 

van diefstal en vernieling op school. In figuur 3.9 is 

zowel voor de bbl als voor de bol een daling van dat 

ongewenste gedrag te zien tussen 2004 en 2011. In de 

bbl is het percentage studenten dat bij die vormen van 

ongewenst gedrag betrokken is meer dan gehalveerd 

(van	4,3	naar	1,7%);	in	de	bol	is	de	daling	procentueel	

iets geringer, maar in procentpunten uitgedrukt 

Figuur 3.8 Daders materieel geweld ingedeeld naar 
leerweg en sector
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Tabel 3.4 Daders materieel geweld

Bbl Bol
Daders materieel geweld Daders materieel geweld

Totaal 

aantal

Totaal Dief- 

stal

Vanda-

lisme

Totaal 

aantal

Totaal Dief- 

stal

Vanda-

lisme
Geslacht stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
man 2424 2,5 1,6 2,3 11021 4,5 3,4 3,1
vrouw 2394 0,8 0,6 0,5 12447 1,6 1,2 1,0
Leeftijd stkprf %** %** %** stkprf % % %*
16-17 jaar 675 4,3 2,8 3,6 8921 2,9 2,3 1,9
18-20 jaar 1694 2,2 1,4 1,8 11505 3,0 2,2 2,2
21-25 jaar 932 1,0 0,7 1,0 2566 2,7 2,2 1,6
≥ 26 jaar 1492 0,2 0,2 0,1 434 1,6 1,5 0,7
Sector stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
Economie & handel 1310 2,4 1,8 2,0 10350 3,3 2,6 2,2
Zorg & welzijn 2045 0,6 0,3 0,5 8712 2,0 1,5 1,3
Techniek 1473 2,4 1,6 2,1 4443 4,0 2,7 2,7
Niveau stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
1 118 5,1 3,5 4,5 509 6,1 5,5 4,6
2 1904 2,7 1,8 2,2 5284 4,0 3,0 3,0
3 1793 0,9 0,5 0,7 5224 2,2 1,7 1,4
4 985 0,7 0,6 0,7 12127 2,7 1,9 1,7
Leerjaar stkprf % % % stkprf %** %** %
1 2438 1,6 1,1 1,2 13352 3,1 2,5 2,0
2 1631 2,0 1,3 1,7 6151 3,0 2,0 2,1
3 527 1,1 0,6 1,2 2885 2,2 1,5 1,6
4 221 0,9 1,0 1,0 1103 2,4 2,0 1,4
4 Grote steden stkprf % % % stkprf %** %* %**
ja 1455 1,4 0,9 1,1 5434 3,6 2,6 2,7
nee 3373 1,8 1,2 1,5 18071 2,8 2,1 1,8
Totaal 4828 1,7 1,1 1,4 23505 2,9 2,2 2,0
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

Figuur 3.9 Daders materieel geweld: trends tussen 2002 en 2011
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vergelijkbaar. De daling is in beide leerwegen ongeveer 

2,5 procentpunten. 

Daders van psychisch-fysiek geweld

Psychisch-fysiek geweld komt in diverse vormen en 

gedaanten voor, maar een algemene karakteristiek is 

dat inbreuk wordt gepleegd op de geestelijke en/of 

lichamelijke integriteit van de belaagden, de slachtoffers. 

In de monitor is psychisch-fysiek geweld gedefinieerd 

vanuit het perspectief van de slachtoffers, ook als het 

niet de intentie van plegers is om iemand psychisch of 

fysiek te kwetsen. De ervaring van het slachtoffer is in de 

monitor dus bepalend.

Of er in concrete gevallen sprake is van psychisch-fysiek 

geweld is soms gemakkelijk vast te stellen, bijvoorbeeld 

bij duidelijke verwondingen of openlijke beledigingen. 

In andere gevallen is dat minder gemakkelijk. Als een 

pleger niet uit is op doelbewust kwetsen, zal hij zijn 

gedrag niet als agressief interpreteren en zullen vragen 

naar agressie ontkennend worden beantwoord. Het 

is daarom niet uit te sluiten dat de uitkomsten van 

de monitor een discrepantie vertonen tussen het 

percentage daders en slachtoffers van psychisch-fysieke 

agressie. Overigens is een een-op-eenrelatie ook niet te 

verwachten, omdat een dader meerdere slachtoffers kan 

maken en een groep daders eenzelfde persoon kunnen 

pesten of bedreigen.

De studenten is gevraagd of ze zich schuldig hebben 

gemaakt aan een of meer vormen van psychisch-fysieke 

agressie tegen medewerkers en/of studenten, met 

name: pesten en discriminatie, bedreiging en lichamelijk 

geweld. Evenals bij alle vragen naar ongewenst gedrag 

had beantwoording betrekking op het semester 

voorafgaand aan de deelname aan de monitor. De vraag 

naar het plegen van verbale agressie is alleen gesteld 

als het ging om medewerkers. Naar seksuele intimidatie 

is niet gevraagd, omdat in een eerdere meting was 

gebleken dat die vraag bij te veel studenten een niet 

serieuze beantwoording uitlokt.

Als we eerst weer even kort terugblikken op enkele 

relevante uitkomsten in de vorige monitoren, dan 

zien we deels hetzelfde als bij materieel geweld. Bij 

studenten is een aanvankelijke daling in het percentage 

slachtoffers van psychisch-fysiek geweld in 2008 

omgebogen in een lichte stijging. Dat zagen we ook 

bij medewerkers, niet ten aanzien van alle vormen 

van agressie, maar vooral wat betreft pesten en 

discriminatie en verbale agressie. Dat is ook het beeld 

in de laatste monitor. Zonder dat we meteen tot een 

strijdigheid in de uitkomsten moeten besluiten, blijkt het 

percentage studenten dat zich agressief gedraagt tegen 

medewerkers en studenten sinds 2002 systematisch af te 

nemen, in ieder geval tot 2008.

De analyses voor 2011 laten zien dat die trend zich 

zelfs versterkt doorzet. Maakten in 2006 en 2008 

respectievelijk 8,9 en 8,3% van de studenten zich 

schuldig aan die vormen van ongewenst gedrag, in 

de laatste monitor komt het percentage van 5,7 daar 

duidelijk onder. Opgemerkt moet worden dat in die 

percentages studenten die zich verbaal agressief hebben 

geuit tegen medewerkers niet zijn meegerekend. Het 

percentage studenten dat aangeeft dat gedaan te 

hebben, blijft echter beperkt tot 4 à 5%. Die laatste 

uitkomst is wel in contrast met het percentage 

medewerkers dat de afgelopen jaren naar eigen zeggen 

verbaal agressief is benaderd door studenten. Hier komt 

een verschil in interpretatie van gedrag waarschijnlijk 

het duidelijkst tot uiting. Aanspreekvormen die door 

veel studenten blijkbaar als vrij normaal worden ervaren, 

zijn dat niet voor medewerkers. Die discrepantie is dus 

niet een zwakte van het meetinstrument, maar heeft 

meer te maken met cultuurverschillen tussen studenten 

en medewerkers.

Verschillen tussen groepen in agressief gedrag

Na deze algemene bespiegelingen richten we ons op 

verschillen in agressief gedrag tussen verschillende 

groepen studenten. Een eerste vergelijking tussen 

studenten uit de twee leerwegen en de drie sectoren 

is weergegeven in figuur 3.10. Verdere vergelijkingen 

tussen groepen zijn in tabel 3.5 opgenomen.

Relatief meer studenten uit de bol dan uit de bbl 

gedragen zich agressief tegen medewerkers en 

Figuur 3.10 Daders psychisch-fysiek geweld (min verbaal) 
ingedeeld naar leerweg en sector
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studenten. In de bol gaat het om circa 6% van de 

studenten en in de bbl om ongeveer 4%. Voor beide 

leerwegen is dat een daling ten opzichte van 2006 en 

2008.

Bij de sectoren komen we de laagste percentages 

weer tegen in de sector Z&W: iets meer dan 1% van de 

studenten in de bbl heeft zich agressief gedragen en 

rond 4% in de bol. Studenten uit de sector Techniek 

maken zich het meest schuldig aan psychisch-fysieke 

agressie. Dat geldt zowel in de bbl als in de bol. In 

voorgaande metingen zagen we een vergelijkbaar 

patroon, maar waren de percentages iets hoger.

In tabel 3.5 zijn de daders van psychisch-fysiek geweld 

opgenomen zoals geoperationaliseerd in de figuur 3.10, 

dat wil zeggen zonder verbale agressie (kolommen 

‘Totaal’). Daarnaast zijn de twee specifieke vormen 

opgenomen met de hoogste percentages daders, 

namelijk pesten en/of discriminatie en verbale agressie. 

Statistisch significante verschillen zijn per kolom voor 

elk van de achtergrondkenmerken aangegeven: één 

sterretje wijst op een kans van 5% of minder dat het 

verschil op toeval berust (p≤0,05) en twee sterretjes dat 

die kans 1% of minder is (p≤0,01).

Dat studenten de impact van hun verbale gedrag op 

medewerkers niet goed inschatten, blijkt heel duidelijk 

uit een vergelijking van pesten met verbale agressie. Het 

percentage studenten dat een medewerker of student 

pest is zowel in de bbl als in de bol hoger dan het 

percentage dat zich schuldig maakt aan verbale agressie. 

In het rapport over de medewerkers is het percentage 

van verbale agressie vier tot vijf keer hoger dan het 

percentage slachtoffers van pesten.

Bijna alle achtergrondkenmerken laten verschillen 

tussen de onderscheiden groepen zien. Wat betreft 

de persoonskenmerken is er een duidelijk effect voor 

geslacht en leeftijd. Op alle fronten geven mannen aan 

zich vaker schuldig te hebben gemaakt aan agressie. 

Dat geldt ook voor jongere ten opzichte van oudere 

Tabel 3.5 Plegers psychisch-fysiek geweld

Bbl Bol
Daders PF-geweld Daders PF-geweld

Totaal 

aantal
Totaal***

pesten/ 

discrim.

verbaal 

geweld

Totaal 

aantal
Totaal***

pesten/ 

discrim.

verbaal 

geweld
Geslacht stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
man 2319 5,5 4,1 3,1 10538 8,7 6,3 4,9
vrouw 2333 1,7 1,3 1,2 12113 3,4 2,6 2,9
Leeftijd stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
16-17 jaar 649 6,2 4,6 4,8 8641 6,6 4,8 4,2
18-20 jaar 1631 5,4 4,0 3,6 11087 5,5 4,1 3,7
21-25 jaar 898 3,3 2,5 1,1 2475 4,7 3,5 3,3
≥ 26 jaar 1451 0,6 0,4 0,1 410 3,4 2,7 1,5
Sector stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
Economie & handel 1260 4,9 3,4 3,4 9922 6,8 4,9 4,1
Zorg & welzijn 1990 1,2 1,1 0,8 8490 4,1 3,1 3,3
Techniek 1411 5,9 4,3 3,1 4271 7,1 5,2 4,3
Niveau stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
1 115 6,1 5,2 2,6 481 8,7 6,0 4,9
2 1837 5,6 3,9 3,5 5082 8,5 6,1 6,2
3 1740 2,5 1,9 1,5 5049 4,8 3,5 3,2
4 944 1,7 1,5 0,8 11720 5,0 3,8 2,8
Leerjaar stkprf %* %** % stkprf %** %** %**
1 2347 3,7 2,8 2,6 12910 6,7 4,9 4,3
2 1585 4,2 3,1 2,3 5910 5,1 3,7 3,4
3 509 2,4 1,8 0,4 2793 3,9 2,9 3,2
4 210 1,0 1,0 1,0 1057 4,4 3,2 2,4
4 Grote steden stkprf %* % %** stkprf % % %**
 ja 1420 2,8 2,4 1,0 5236 5,5 4,0 3,2
 nee 3241 3,9 2,8 2,7 17447 5,9 4,4 4,0
Totaal 4661 4,1 3,0 2,3 22683 5,9 4,4 3,9
*	p≤0,05;	**	p≤0,01;	***Totaal	is	minus	verbale	agressie
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studenten. Naarmate studenten ouder worden lijken 

ze zich minder agressief tegenover het personeel en 

medestudenten te gedragen.

De verschillen in sectoren hebben we al besproken. 

Duidelijk is dat het lage percentage daders in de sector 

Z&W voor een belangrijk deel samenvalt met het minder 

agressieve gedrag van vrouwelijke studenten. Dat dat 

effect sterker is in de bbl dan in de bol is te verklaren 

door het relatief grote aantal vrouwen boven de 25 jaar 

in de sector Z&W van de bbl.

Het opleidingsniveau blijkt opnieuw een factor van 

belang: studenten op de lagere niveaus gedragen zich 

vaker agressief tegenover anderen dan op de hogere 

niveaus. Hoewel het percentage daders afneemt van 

niveau 1 naar niveau 4, is de sprong tussen niveau 2 en 

3 aanzienlijk groter dan tussen niveau 1 en 2 of tussen 

niveau 3 en 4. In de bol is er in feite alleen een verschil 

tussen de twee laagste en de twee hoogste niveaus. 

Hetzelfde geldt min of meer voor de leerjaren. Zoals 

hiervoor al is aangegeven, is dat deels te verklaren, 

doordat veel studenten op niveau 1 en 2 niet langer dan 

twee jaar een opleiding volgen.

Vooral jongere studenten, mannelijke studenten en 

studenten op niveau 1 en 2 zijn als risicogroepen aan te 

wijzen.

Trends in het psychisch-fysieke geweld

Figuur 3.11 brengt wat hierboven besproken is nog 

eens overzichtelijk in beeld. Voor de bbl en de bol zijn 

de percentages plegers van psychisch-fysieke agressie 

(minus verbale agressie) in de grafiek weergegeven. In 

de bol is het percentage studenten dat zich agressief 

gedraagt tegenover medewerkers en studenten 

gehalveerd tussen 2002 en 2011 (van 12,4 naar 5,9). 

In de bbl is dat percentage meer dan gehalveerd: van 

10,9% in 2002 naar 4,1% in 2011. Het iets grotere effect 

in de bbl in vergelijking met dat in de bol is wellicht 

te verklaren door een grotere instroom van oudere 

studenten in de bbl.

Samenvattend kunnen we stellen dat voor alle 

besproken vormen van ongewenst gedrag in dit 

hoofdstuk we op een positieve ontwikkeling konden 

wijzen. Het gaat weliswaar om zelfrapportages van 

studenten, maar dat kan geen verklaring zijn voor de 

dalende trends. Als dat het geval is, dan zou er een 

systematische afname zijn in de mate waarin studenten 

in enquêtes durven uit te komen voor ongewenst 

gedrag. Dat kan in ieder geval niet te maken hebben 

met richtlijnen voor de afname van de monitor. In alle 

metingen sinds 2002 zijn studenten op dezelfde manier 

gewezen op het anonieme karakter van de monitor.

De positieve ontwikkelingen staan echter niet op 

zichzelf. De laatste jaren wordt in de mbo-instellingen, 

mede op aandringen van de minister, veel beter 

toegezien op ongeoorloofd verzuim om daarmee 

uitval tegen te gaan. Ook in gesprekken met 

beleidsmedewerkers met sociale veiligheid in hun 

portefeuille, is gebleken dat het papieren beleid in 

het begin van het eerste decennium steeds meer is 

vertaald naar effectief beleid. Zo is er op veel instellingen 

op een of andere manier toegangscontrole of lopen 

toezichthouders rond, waardoor het meenemen van een 

wapen niet zo gemakkelijk meer is en agressief gedrag 

eerder wordt onderkend en mogelijk ook gecorrigeerd. 

Die positieve ontwikkeling vinden we deels ook terug 

Figuur 3.11 Daders psychisch-fysiek geweld (minus verbale agressie) tussen 2002 en 2011
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in een daling van slachtoffers, in ieder geval als het 

gaat om diefstal en vernieling van eigendommen van 

medewerkers.

In de twee volgende hoofdstukken gaan we na of 

de objectieve veiligheid van studenten is verbeterd. 

Hoofdstuk 4 gaat over de slachtoffers van materieel 

geweld (diefstal en vernieling) en van psychisch-fysieke 

agressie. De subjectieve veiligheid, het veiligheidsgevoel 

bespreken we in hoofdstuk 5.
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4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is het ongewenst gedrag beschreven 

vanuit het perspectief van de daders, in dit hoofdstuk 

doen we dat vanuit het perspectief van de slachtoffers. 

Het gaat om agressie die studenten zelf aan den lijve 

ondervinden, materiële agressie (diefstal en vandalisme) 

of psychisch-fysieke agressie, zoals pesten, lichamelijk 

geweld of bedreiging. Eerst bespreken we de materiële 

agressie (paragraaf 4.2) en daarna de psychisch-fysieke 

(paragraaf 4.3).

4.2 Materieel geweld

Het percentage slachtoffers van diefstal en vandalisme 

vertoonde tot 2006 een dalende lijn. In 2008 was er een 

trendbreuk en leek er zelfs sprake van een toename. 

Het percentage slachtoffers steeg tussen 2006 en 

2008 van 7,2 naar 9,1. Die stijging was volledig toe te 

schrijven aan diefstal van vooral digitale eigendommen, 

zoals usb-sticks, laptops en onderdelen ervan, mobiele 

telefoons en i-pods. Ook de uitkomst van de monitor 

2011 maakt duidelijk dat die trendbreuk niet volledig op 

toeval berust. Het percentage slachtoffers van materieel 

geweld komt in de laatste meting namelijk uit op 7,9. 

Dat is weliswaar duidelijk lager dan in 2008, maar nog 

wel steeds hoger dan in 2006. De constatering in 2008 

van een trendbreuk lijkt dus terecht, maar die breuk is 

minder desastreus dan het zich liet aanzien.

Op die trend gaan we verder in aan het eind van 

paragraaf 4.2. Nu gaan we eerst na of er tussen groepen 

studenten verschillen zijn in het risico om slachtoffer 

te worden van materieel geweld. Figuur 4.1 brengt de 

percentages slachtoffers in beeld voor beide leerwegen 

en de sectoren. De sector Landbouw ontbreekt, omdat, 

zoals eerder aangegeven, er geen aoc’s in 2011 hebben 

deelgenomen. Verdere onderscheidingen zijn in tabel 

4.1 opgenomen.

Het percentage slachtoffers van diefstal en vandalisme 

is ongeveer twee keer zo hoog in de bol als in de bbl 

(8,5 om 4,5%). Ook in voorgaande metingen kwam het 

percentage voor de bol steeds duidelijk hoger uit en 

dat heeft ongetwijfeld te maken met het verschil in 

aanwezigheid op school. Bbl’ers zijn er gemiddeld niet 

meer dan een dag in de week.

Tussen sectoren zijn er eveneens duidelijke verschillen. 

De sector Techniek krijgt relatief het meest te maken 

met diefstal en vandalisme. Dat geldt zowel in de bbl, 

waar 6,0% van de studenten slachtoffer is, als in de bol, 

waar dat 10,9% is. Wel lijkt het verschil tussen de sector 

Techniek en de andere sectoren af te nemen als we 

een vergelijking maken met 2008. Het minste last van 

diefstal en vernieling hebben studenten uit de sector 

Z&W. In 2011 werd in die sector 2,7% van de studenten 

uit de bbl en 6,8% uit de bol daar slachtoffer van.

Risicogroepen

In tabel 4.1 zijn studenten weer op de gebruikelijke 

manier onderverdeeld aan de hand van de achtergrond-

kenmerken. Naast het totale percentage slachtoffers van 

materieel geweld zijn ook de percentages voor diefstal 

en vandalisme erin opgenomen. De leerweg vormt weer 

de hoofdindeling.

Mannen zijn vaker slachtoffer van diefstal en vandalisme 

dan vrouwen. Dat geldt in iets sterkere mate in de 

bbl dan in de bol. Dat effect valt deels samen met het 

verschil tussen de sector Techniek en de sector Z&W, 

maar niet volledig. Ook in de sectoren E&H en Z&W 

is het percentage mannelijke slachtoffers namelijk 

statistisch significant hoger. Opmerkelijk is dat er in de 

sector Techniek zelf geen verschil is tussen mannen en 

vrouwen. Vrouwen lopen daar dus een even groot risico 

slachtoffer te worden van diefstal en vandalisme als 

mannen.

Jongere studenten krijgen vaker met diefstal en 

vernieling te maken dan oudere studenten. In de bbl 

is 7,9% van de 16- en 17-jarigen slachtoffer en dat 

percentage loopt terug naar 1,9 bij studenten ouder dan 

25 jaar. In de bol is de afname van 9,3 naar 5,1%. De kans 

dat jongere studenten met diefstal en/of vandalisme 

te maken krijgen, is in vergelijking met de kans bij de 

oudste studenten ongeveer 4 keer zo groot in de bbl en 

bijna 2 keer zo groot in de bol.

Figuur 4.1 Slachtoffers materieel geweld onderscheiden 
naar leerweg en sector
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Op de twee laagste opleidingsniveaus hebben 

studenten ook wat vaker met materieel geweld te 

maken dan studenten op de twee hoogste niveaus. 

De verschillen, hoewel statistisch significant, blijven 

echter beperkt. Omdat ook in voorgaande metingen 

zo’n beperkt effect is gevonden, kan het niet aan toeval 

worden toegeschreven.

Het leerjaar speelt eveneens een rol, maar eigenlijk 

alleen in de bol. Daar komt in de twee eerste jaren wat 

meer diefstal en vandalisme voor dan in de twee laatste 

jaren.

Tussen locaties in de vier grote steden en in de rest 

van het land zijn verschillen op te merken, maar ze zijn 

gering en niet consistent. In 2011 is het percentage 

slachtoffers in de bbl hoger op locaties buiten de G4 en 

in de bol juist op locaties binnen de G4. In tegenstelling 

tot 2011 was er in 2008 geen verschil in de bol tussen 

de G4 en de rest van het land. Voor de bol zijn er dus 

geen duidelijke aanwijzingen dat het probleem in de G4 

anders is dan in de rest van het land.

Naast het opsporen van risicogroepen kan ook worden 

gekeken welke soorten eigendommen het meeste 

risico lopen om gestolen of vernield te worden. Figuur 

4.2 brengt dat in beeld. In het linkerdeel is voor zes 

soorten eigendommen het percentage slachtoffers 

weergegeven berekend op basis van de totale populatie 

(links) en op basis van de groep slachtoffers (rechts). 

In het rechterdeel is een uitsplitsing gemaakt naar 

percentages slachtoffers in de bbl en de bol. Omdat van 

eenzelfde student verschillende eigendommen kunnen 

zijn gestolen en/of vernield, tellen de percentages 

gebaseerd op het aantal slachtoffers tot boven de 100 

op.

Evenals in voorgaande metingen staan schoolspullen 

bovenaan in het rijtje van meest gestolen of vernielde 

eigendommen. Circa 44% van de slachtoffers heeft 

aangegeven, dat spullen die ze in hun opleiding 

gebruiken, zijn gestolen of vernield. In de bbl ligt dat 

percentage zelfs boven de 50. Berekend op basis van 

Tabel 4.1 Slachtoffers materieel geweld

Bbl Bol
Slachtoffers materieel geweld Slachtoffers materieel geweld

Totaal 

aantal
Totaal

Dief- 

stal

Vanda-

lisme

Totaal 

aantal
Totaal

Dief- 

stal

Vanda-

lisme
Geslacht stkprf %** % %** stkprf %** %** %**
man 2413 6,1 3,4 3,2 10971 9,8 7,2 3,4
vrouw 2385 2,9 2,3 0,8 12409 7,3 6,0 1,5
Leeftijd stkprf %** %** %** stkprf %** %** %**
16-17 jaar 675 9,5 4,9 3,4 8894 9,3 7,1 2,7
18-20 jaar 1685 6,1 3,8 3,0 11455 8,3 6,4 2,4
21-25 jaar 929 3,3 2,4 1,3 2558 6,9 5,8 1,4
≥ 26 jaar 1485 1,9 1,3 0,5 431 5,1 3,7 2,1
Sector stkprf %** % %** stkprf %** %** %**
Economie & handel 1299 5,4 3,7 2,1 10305 8,8 6,9 2,5
Zorg & welzijn 2041 2,7 2,3 0,6 8689 6,8 5,5 1,5
Techniek 1468 6,1 3,1 3,8 4423 11,0 7,9 3,8
Niveau stkprf %** % %* stkprf %** %** %
1 118 2,5 1,7 1,7 505 9,9 7,3 3,0
2 1895 5,8 3,6 2,7 5258 9,7 7,9 2,4
3 1788 3,9 2,5 1,5 5204 7,8 6,3 1,8
4 979 3,3 2,2 1,3 12092 8,2 6,1 2,6
Leerjaar stkprf %* %* % stkprf %** %* %
1 2430 3,9 2,3 1,7 13305 8,6 6,7 2,3
2 1622 5,2 3,5 2,3 6124 9,0 6,9 2,6
3 524 4,4 3,4 1,5 2877 6,9 5,3 2,1
4 221 5,9 4,1 2,7 1097 7,7 5,6 2,6
4 Grote steden stkprf %** % %** stkprf %** %** %**
ja 1444 3,3 2,5 1,4 5404 9,4 8,2 1,8
nee 3364 5,0 3,1 2,2 18013 8,2 6,1 2,5
Totaal 4808 4,7 2,8 2,3 23417 8,7 6,6 2,5
*	p≤0,05;	**	p≤0,01
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de totale populatie komt het erop neer dat 2,6% van 

alle studenten met diefstal of vernieling van dat soort 

spullen te maken krijgt. Van bijna een derde van de 

slachtoffers is een vervoermiddel of onderdelen ervan 

gestolen of vernield. Die categorie komt daarmee 

op een tweede plaats, met ook weer relatief meer 

slachtoffers in de bbl dan in de bol. In de populatie 

betreft het iets meer dan 2% van alle studenten. Bij 

ongeveer een kwart van de slachtoffers van materieel 

geweld gaat het om digitale spullen, zoals i-pods, 

mobiele telefoons, usb-sticks, harde schijven en bij 

eveneens een kwart om persoonlijke eigendommen 

(horloge, kleding, enz.). Op die punten is het probleem 

in de bbl en de bol vergelijkbaar. Berekend voor de 

populatie gaat het in beide categorieën eigendommen 

om 1,4% van alle studenten. Ook kunnen werkstukken 

het doelwit van dieven of vandalen zijn. Bijna 1% van 

alle studenten overkomt dat. In de bbl is het probleem 

verhoudingsgewijs weer groter dan in de bol. Ongeveer 

een half procent van de studenten is slachtoffer van 

diefstal van geld of een bankpas. Naar aantallen 

omgerekend gaat het om ongeveer 2.000 tot 2.500 

studenten.

Trends in materieel geweld tussen 2002 en 2011

In het begin van de paragraaf is beschreven dat de 

daling van het percentage slachtoffers van diefstal en 

vandalisme tot 2006 in 2008 zich niet voortzette, maar 

dat er eerder weer sprake was van een toename. Figuur 

4.3 brengt dat nu ook voor de bbl en de bol in beeld. 

Zowel voor de bbl als voor de bol ligt het percentage 

slachtoffers in 2008 boven dat van 2006. Ook dat 

Figuur 4.2 Eigendommen die zijn gestolen en/of vernield in percentages berekend op basis van

1) alle studenten (populatie); 2) alle slachtoffers; 3) slachtoffers in de bbl en 4) slachtoffers in de bol
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Figuur 4.3 Percentage slachtoffers materieel geweld tussen 2002 en 2011
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bevestigt dat er sprake is van een trendbreuk in 2008. 

Voor de bol komt het percentage slachtoffers namelijk 

ongeveer uit op het niveau van 2006, voor de bbl ligt 

het een half procentpunt erboven. Mogelijk dat een deel 

van de toename in 2008 op toeval berustte. Maar die 

trendbreuk moet zeker ook in verband worden gebracht 

met de diefstal van digitale eigendommen. Hierboven 

hebben we de omvang van de diefstal van dat soort 

spullen laten zien.

Dat de trendbreuk vooral te maken heeft met diefstal 

(van digitale spullen) blijkt wel als we kijken naar de 

twee afzonderlijke vormen van materiaal geweld. Het 

percentage slachtoffers van vandalisme blijkt nog 

steeds te dalen, maar het percentage slachtoffers van 

diefstal niet. In de bol is het percentage slachtoffers 

van vernieling terug gelopen van 3,4 in 2006 naar 2,4 

in 2011. In de bbl is weliswaar geen sprake van een 

systematische daling in de laatste metingen, maar het 

percentage in 2011 komt wel iets onder dat van 2006 uit 

(2,0 om 2,3). Bij diefstal zien we zowel in de bol als in de 

bbl juist een stijging in 2008 ten opzichte van 2006. De 

percentages dalen in 2011 weliswaar weer iets, maar ze 

zijn nog wel hoger dan die uit de meting 2006. In de bol 

zijn de percentages als volgt: 6,0 in 2006, 7,7 in 2008 en 

6,6 in 2011 en in de bbl: 2,3 in 2006, 3,5 in 2008 en 2,9 

in 2011. Het vandalisme neemt dus nog wel af, zij het 

dat de daling beperkt is, maar diefstal is ten opzichte 

van 2006 toegenomen. Zoals aangegeven, is dat laatste 

waarschijnlijk toe te schrijven aan diefstal van digitale 

spullen.

4.3 Psychisch-fysiek geweld

In deze paragraaf wordt het psychisch-fysiek geweld 

tegen studenten beschreven. Er zijn in de monitor vijf 

vormen onderscheiden, waarvoor afzonderlijke vragen 

moesten worden beantwoord:

•	 pesten	en	discriminatie;

•	 bedreiging;

•	 lichamelijk	geweld;

•	 seksuele	intimidatie	en	geweld;

•	 digitale	agressie.

Evenals bij materieel geweld zette de daling in het 

percentage slachtoffers tussen 2002 en 2006 in 2008 niet 

door. In de bol en in de bbl kwam het percentage iets 

uit boven dat in 2008. Dat werd geweten aan een lichte 

toename van het percentage studenten dat slachtoffer 

was van pesten en bedreiging en aan de opname van 

een nieuwe categorie, namelijk digitale agressie. In 

beide leerwegen kwam het percentage slachtoffers van 

psychisch-fysieke agressie bijna een procentpunt uit 

boven dat van 2006: voor de bol waren de percentages 

in 2006 en 2008 respectievelijk 10, 6 en 11,4 en voor de 

bbl 5,9 en 6,7.

De resultaten in de laatste monitor wijzen erop dat 

tussen 2008 en 2011 er toch weer iets meer slachtoffers 

van psychisch-fysiek geweld moeten worden gemeld 

dan in 2006 en 2008. Overall gaat het om 11,6% van 

de studenten en dat is toch een procentpunt hoger 

dan in 2008 en 2 procent punten hoger dan in 2006. 

Wel moet er rekening mee worden gehouden dat in de 

twee laatste monitoren digitale agressie in de cijfers is 

opgenomen.

Verschillen tussen groepen worden eerst besproken aan 

de hand van de indeling naar leerwegen en sectoren 

(figuur 4.4) en vervolgens naar een verdere indeling 

in achtergrondkenmerken en specifieke vormen van 

psychisch-fysieke agressie (tabel 4.2a voor de bbl en 

tabel 4.2b voor de bol). Daarbij wordt weer gekeken 

welke groepen een verhoogd risico lopen om slachtoffer 

te worden.

Studenten in de bol krijgen vaker met psychisch-fysiek 

geweld te maken dan studenten uit de bbl. In de bol is 

circa 12% van de studenten gedurende een semester 

slachtoffer van dergelijke agressie en in de bbl ongeveer 

8%. Die verschillen zien we ook terug in de sectoren. 

In alle drie de sectoren zijn er verhoudings gewijs meer 

slachtoffers in de bol dan in de bbl. Het verschil varieert 

van 3 procentpunten (Techniek) tot 5 procentpunten 

(Z&W). In de sector Z&W is het percentage slachtoffers 

zowel in de bbl als in de bol het laagst.

Figuur 4.4 Slachtoffers psychisch-fysiek geweld 
onderscheiden naar leerweg en sector
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Risicogroepen

Dat studenten uit de bol vaker te maken krijgen 

met psychisch-fysieke agressie dan studenten uit de 

bbl hangt samen met de aanwezigheid op school. 

Studenten in de bol zijn buiten hun stage een groot 

deel van de week op school, terwijl bbl’ers er gemiddeld 

een dag per week zijn. Buiten dit verschil zijn er ook 

andere risicofactoren die niet gelijk verdeeld zijn over 

alle studenten. Verschillen zijn deels terug te voeren 

op de groep waartoe iemand behoort. Binnen beide 

leerwegen zijn daarom weer onderscheidingen gemaakt 

naar achtergrondkenmerken. De resultaten staan in twee 

tabellen: tabel 4.2a toont de resultaten voor de bbl, tabel 

4.2b de resultaten voor de bol. Statistisch significante 

resultaten zijn in de tabellen sterretjes aangegeven: één 

sterretje (p≤0,05) of twee sterretjes (p≤0,01).

Mannen zijn iets vaker dan vrouwen slachtoffer van 

psychisch-fysieke agressie. In de bbl is het verschil tussen 

beide geslachten iets groter (3 procentpunten) dan in 

de bol (2 procentpunten). Dat was in 2008 ook het geval. 

Het verschil is het grootst bij pesten en discriminatie. Als 

het om seksuele intimidatie gaat, zijn in de bol juist iets 

meer vrouwelijke studenten slachtoffer.

In de bbl is er een duidelijk leeftijdseffect, maar in de bol 

niet. Jongere bbl-studenten zijn vaker slachtoffer dan 

oudere studenten. Ook dat is een vrij stabiele uitkomst 

als we naar eerdere metingen kijken.

In de bol spelen het opleidingsniveau en het leerjaar 

een grotere rol. In die leerweg hebben studenten uit 

de twee laagste niveaus vaker last van diverse vormen 

van psychisch-fysieke agressie. Hetzelfde geldt voor de 

twee eerste leerjaren. In de bbl zijn die relaties minder 

duidelijk, maar globaal gaan ze in dezelfde richting als 

bij bol-studenten.

De plaats van de locatie, in of buiten de G4, doet er 

nauwelijks toe: de kans op psychisch-fysiek geweld 

verschilt weinig tussen locaties in de vier grote steden of 

daarbuiten. 

Er zijn dus wel verschillen tussen groepen, maar veel 

verschillen zijn te gering om er specifiek beleid op te 

Tabel 4.2a Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld in de bbl

Bbl                      Totaal Slachtoffers vormen psychisch-fysieke agressie
Aantal PFT PD BD LG SG DG

Geslacht stkprf %** %** % % % %
man 2424 9,4 5,2 2,8 1,3 1,9 1,0
vrouw 2394 6,4 3,1 2,0 0,8 2,1 1,0
Leeftijd stkprf %** %** %** %* %** %**
16-17 jaar 675 11,1 5,3 3,0 1,8 2,7 2,1
18-20 jaar 1694 10,3 5,5 3,4 1,4 2,7 1,6
21-25 jaar 932 7,3 4,1 2,3 0,9 1,7 0,4
≥ 26 jaar 1492 4,2 2,2 1,1 0,5 1,0 0,2
Sector stkprf %** %** %** %* %* %*
Economie & handel 1310 10,2 4,6 3,3 1,1 2,7 1,5
Zorg & welzijn 2045 5,1 3,0 1,3 0,6 1,3 0,5
Techniek 1473 9,7 5,4 3,1 1,6 2,2 1,2
Niveau stkprf %** % % % %* %*
1 118 7,6 2,5 2,5 0,0 3,4 0,8
2 1904 9,7 4,8 2,8 1,6 2,0 1,6
3 1793 6,4 3,8 2,1 0,7 1,6 0,7
4 985 7,3 3,8 2,2 0,9 2,5 0,6
Leerjaar stkprf % % % % % %
1 2438 8,5 4,5 2,7 1,2 2,0 1,0
2 1631 7,4 3,6 2,3 0,9 1,8 1,2
3 527 7,6 4,9 1,7 1,0 1,9 0,9
4 221 5,9 2,7 1,4 0,9 2,7 0,0
4 Grote steden stkprf % % % % % %
ja 1455 6,9 4,0 1,8 1,0 1,5 0,9
nee 3373 8,3 4,2 2,6 1,1 2,2 1,1
Totaal 4828 8,1 4,4 2,5 1,1 2,0 1,0
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

PFT=totaal	psychisch-fysiek	geweld;	PD=pesten	en	discriminatie;	BD=bedreiging;	LG=lichamelijk	geweld;

SG=seksuele	intimidatie	en	agressie;	DG=digitale	agressie
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kunnen voeren. Mogelijke uitzonderingen zijn jongere 

studenten in de bbl en studenten op de twee lagere 

niveaus in de bol.

De meest voorkomende vorm van agressie is pesten 

en discriminatie. Hoewel de frequentie niet altijd iets 

zegt over de impact op de slachtoffers, is het goed om 

hier toch op verschillen te wijzen. Meer dan de helft 

van de studenten wordt namelijk incidenteel gepest 

of gediscrimineerd, de overige slachtoffers worden 

er vaker mee geconfronteerd. Dat betekent dat circa 

2% van alle bbl-studenten en ongeveer 3,5% van de 

bol-studenten geregeld gepest of gediscrimineerd 

wordt. In de meeste gevallen is een medestudent de 

dader: ongeveer driekwart van de slachtoffers noemt 

namelijk een klasgenoot of een andere student als 

dader. Medewerkers gaan zeker niet vrijuit: zo’n 30% 

van de slachtoffers in de bol en zo’n 40% in de bbl 

steekt namelijk (ook) de beschuldigende vinger uit naar 

een medewerker. Dat opgeteld de percentages voor 

de bol en voor de bbl boven 100% uitkomen, hangt 

samen met overlap: een slachtoffer kan zowel door een 

student als door een personeelslid zijn gepest en/of 

gediscrimineerd. In de bbl gaat het dus wat vaker om 

een personeelslid als dader.

Bij lichamelijk geweld speelt de frequentie een minder 

grote rol, maar is een andere gradatie nuttiger, namelijk 

de ernst van het geweld. Iets minder dan de helft van 

de slachtoffers van dit soort agressie heeft gemeld dat 

het om lichte vormen van lichamelijk geweld ging, zoals 

duwen, trekken, een lichte stomp, enz. In de bol gaat 

het om iets meer dan de helft van de slachtoffers, in de 

bbl om ongeveer 30%. Dat houdt in dat studenten in de 

bbl relatief vaker met zwaardere vormen van lichamelijk 

geweld te maken krijgen dan studenten uit de bol. In de 

bbl gaat het om ongeveer 70% van de slachtoffers (0,7% 

in de populatie van bbl’ers) en in de bol om een kleine 

50% (1,3% in die populatie). Bij verreweg de meeste 

slachtoffers gaat het om incidentele voorvallen, hooguit 

Tabel 4.2b Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld in de bol

Bol                       Totaal Slachtoffers vormen psychisch-fysieke agressie
Aantal PFT PD BD LG SG DG

Geslacht stkprf %** %** %** %** %** %
man 11021 13,4 8,2 3,6 2,2 2,3 2,0
vrouw 12447 11,6 5,8 2,6 1,3 3,3 2,3
Leeftijd stkprf % %** % %** % %
16-17 jaar 8921 12,2 6,5 3,1 1,9 2,9 2,4
18-20 jaar 11505 12,7 7,1 3,2 1,7 2,8 2,0
21-25 jaar 2566 11,8 7,6 2,3 0,9 3,1 1,8
≥ 26 jaar 434 11,5 8,3 3,5 0,7 1,6 1,2
Sector stkprf %** %** %** %** %* %
Economie & handel 10350 14,0 7,9 3,2 2,1 3,2 2,3
Zorg & welzijn 8712 10,5 5,5 2,7 1,2 2,5 2,1
Techniek 4443 12,7 7,8 3,4 1,8 2,7 1,9
Niveau stkprf %** %** %** %** % %**
1 509 17,7 8,1 4,9 2,4 4,4 3,5
2 5284 15,1 8,6 4,4 2,4 2,9 2,9
3 5224 12,1 7,1 2,8 1,4 2,6 1,9
4 12127 11,3 6,2 2,5 1,5 2,8 1,9
Leerjaar stkprf %** %** %** %** % %
1 13352 13,1 7,4 3,2 1,9 2,9 2,3
2 6151 12,2 6,8 3,1 1,6 2,8 2,1
3 2885 10,2 5,7 2,3 1,1 2,4 1,9
4 1103 10,9 6,3 2,4 1,1 3,4 1,5
4 Grote steden stkprf % % % % %** %
ja 5434 13,0 7,4 3,0 1,7 3,4 2,0
nee 18071 12,2 6,8 3,1 1,7 2,6 2,2
Totaal 23505 12,4 7,1 3,0 1,7 2,8 2,1
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

PFT=totaal	psychisch-fysiek	geweld;	PD=pesten	en	discriminatie;	BD=bedreiging;	LG=lichamelijk	geweld;

SG=seksuele	intimidatie	en	agressie;	DG=digitale	agressie
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twee of drie keer. Door bijna 70% van de slachtoffers 

is een medestudent als de schuldige aangewezen, 

de overige slachtoffers zijn belaagd door een 

buitenstaander of door een medewerker. In totaal gaven 

iets minder dan 30 studenten aan dat er een wapen in 

het spel was, van wie er 20 wezen op de dader.

Seksuele intimidatie komt vooral van de kant van 

medestudenten en veelal in de vorm van seksueel 

getinte opmerkingen. Door ruim de helft van de 

slachtoffers is dat gemeld. Voorstellen tot ongewenste 

seksuele handelingen is door ongeveer 15% van de 

slachtoffers genoemd en ongewenst lichamelijk contact 

door een kleine 25%. Aanranding is gemeld door 13 

studenten, waarbij de pleger van deze vorm van agressie 

een medestudent of een buitenstaander was.

Persoonlijke gevolgen voor de slachtoffers

Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld konden 

aangeven welke invloed de agressie op hen had. Die 

vraag is bij elke vorm van agressie apart gesteld. Zie voor 

de antwoordcategorieën figuur 4.5. Voor slachtoffers 

van meerdere vormen van agressie is het meest 

ernstige gevolg gebruikt in de analyses. De vragen zijn 

overigens alleen beantwoord door studenten die de 

standaardversie kregen voorgelegd. In de verkorte versie 

komen die vragen niet voor.

Ruim de helft van de slachtoffers heeft naar eigen 

zeggen weinig last gehad van de agressie, maar voor 

circa 45% van de slachtoffers (ongeveer 4% van alle 

studenten) had de agressie wel meer of minder ernstige 

gevolgen gedurende een kortere of langere periode. Die 

gevolgen lopen uiteen van zich rot of niet op zijn gemak 

voelen tot willen stoppen met de opleiding. Voor zo’n 

2% van alle studenten lijkt de agressie consequenties 

te hebben voor hun opleiding: problemen met leren, 

ziek thuisblijven en niet naar school (willen) gaan, 

of met de opleiding willen stoppen. Omgerekend 

naar de populatie kunnen per semester circa 10.000 

mbo-studenten zich door die agressie niet optimaal 

op hun opleiding concentreren. Dat aantal kunnen 

we niet zondermeer met twee vermenigvuldigen om 

een indicatie op jaarbasis te krijgen. Een deel van de 

studenten die in het ene semester slachtoffer is, zal dat 

Figuur 4.5 Gevolgen van psychisch-fysiek geweld bij 
slachtoffers; links percentages in populatie, rechts 
percentages in groep slachtoffers

*Alleen bekend van studenten die de standaard versie 
van de monitor hebben ingevuld
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ook in het andere semester zijn. Dat het op jaarbasis 

meer dan 10.000 studenten betreft, is echter wel zeker.

Trends in psychisch-fysiek geweld tussen 2002 en 

2011

Zoals al opgemerkt is de daling in het percentage 

slachtoffers van psychisch-fysieke agressie tussen 2002 

en 2006 in 2008 omgebogen en zien we een lichte 

stijging van dat geweld. De meting in 2008 gaf een 

hoger percentage slachtoffers te zien dan in 2006. Figuur 

4.6 laat zien dat die kentering opgaat voor zowel de bol 

als voor de bbl, wat het minder aannemelijk maakt dat er 

van toeval sprake is.

De nieuwe cijfers voor 2011 ondersteunen die 

interpretatie. Zowel in de bol als in de bbl is het 

percentage slachtoffers duidelijk hoger dan in 2006 en 

ook hoger dan in 2008.

De trendbreuk in 2008 is dus geen eenmalig, toevallig 

effect. Hoewel achteraf gezien het niet helemaal 

is uit te sluiten dat de cijfers van 2004 tot 2011 als 

fluctuaties rondom een gemiddelde zijn op te vatten 

(ongeveer 11% in de bol en 7% in de bbl), levert een 

vergelijkbaar patroon bij docenten toch meer steun voor 

de interpretatie dat er na 2006 toch sprake is van een 

toename van het aantal slachtoffers. Het effect is deels 

toe te schrijven aan de toevoeging van digitale agressie 

vanaf 2008. Hoewel die vorm van agressie zeker ook voor 

2008 aan de orde was, lijkt het aannemelijk dat met de 

nieuwe vormen van digitale communicatie dit probleem 

eerder toe- dan afneemt. Als we daar van uitgaan, dan 

wijst de toevoeging van digitale agressie wel degelijk op 

een toename van het aantal slachtoffers van psychisch-

fysiek geweld en kan het verschil met vorige metingen 

niet louter worden geweten aan een uitbreiding van het 

instrument. Een tweede kanttekening die de validiteit 

van de cijfers onderstreept, is de bevinding dat het 

percentage slachtoffers van pesten en discriminatie 

sinds 2008 is toegenomen, ook bij docenten, maar dat 

we die toename niet of nauwelijks zien bij de andere 

vormen van psychisch-fysiek geweld. De conclusie is dan 

ook dat de psychisch-fysieke agressie tegen studenten 

(en	ook	tegen	docenten;	zie	deel	2)	tussen	2006	en	2011	

toeneemt.
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5
Het 

veiligheids-
gevoel



Studenten

53Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 en 4 is de objectieve veiligheid 

beschreven. Dit hoofdstuk gaat over de subjectieve kant 

van de sociale veiligheid, het gevoel van (on)veiligheid 

bij studenten als ze op school zijn. Tussen subjectieve 

en objectieve veiligheid hoeft geen een-op-een relatie 

te bestaan. Studenten die geen slachtoffer zijn van 

agressie kunnen zich toch onveilig voelen en omgekeerd 

zijn er slachtoffers, ook met ernstige gevolgen, die zich 

niet onveilig voelen of minder onveilig dan men zou 

verwachten.

Naast directe betrokkenheid bij agressie zijn andere 

factoren van invloed op het veiligheidsgevoel. Het 

algemene klimaat in de samenleving speelt een 

rol, maar ook incidenten die zich op of rond school 

voordoen en de manier waarop de school daar mee 

omgaat. In de monitor van de medewerkers wordt 

duidelijk dat (onjuiste) beeldvorming van de mate van 

agressie op een locatie eveneens een rol speelt in het 

veiligheidsgevoel.

Het (on)veiligheidsgevoel is dus niet alleen af te meten 

aan de mate waarin ongewenst gedrag op en rond 

school voorkomt, maar wordt dus ook door andere 

factoren beïnvloed. Wat de bron ook is, het gevoel 

van (on)veiligheid is van invloed op het gedrag van 

studenten. Een student die zich niet veilig voelt, staat 

minder open voor zijn opleiding, zal zich minder 

betrokken voelen bij zijn opleiding en medestudenten 

en zal wellicht (onderwijs)situaties gaan mijden. In het 

vorige hoofdstuk zijn daar aanwijzingen voor te vinden 

in paragraaf 4.3 die over de gevolgen van agressie gaat. 

Zie ook de inleidende paragraaf (1.1) van dit rapport 

voor enkele illustratieve uitspraken van studenten. Er 

is dus alle reden om het veiligheidsgevoel als aparte 

categorie van sociale veiligheid serieus te nemen.

Juist omdat subjectieve en objectieve veiligheid niet 

in een een-op-eenrelatie tot elkaar staan, dus niet 

twee kanten van dezelfde medaille zijn, is het voor 

een adequaat veiligheidsbeleid noodzakelijk om apart 

aandacht te besteden aan het gevoel van (on)veiligheid 

van studenten.

Dat gevoel is (groten)deels situatiegebonden vanwege 

specifieke factoren die in de ene situatie wel of in sterke 

mate een rol spelen en in een andere situatie afwezig 

of daar van minder belang zijn. Daar is in de enquête 

rekening mee gehouden door bij de studenten naar hun 

gevoel van veiligheid in een viertal relevante situaties te 

vragen:

•	 de	lesruimten;

•	 de	openbare	ruimten	in	het	gebouw,	zoals	de	gangen	

en	de	kantine;

•	 het	schoolterrein	met	de	(fietsen)stallingen;

•	 de	directe	omgeving	van	de	schoollocatie.

Voor de beantwoording is gebruik gemaakt van een 

7-puntsschaal, lopend van zeer onveilig (1) naar zeer 

veilig (7). Het middelste schaalpunt verwijst naar een 

ambigu gevoel: zich niet echt veilig voelen, maar ook 

niet onveilig. In de bespreking van het veiligheidsgevoel 

gebruiken we twee termen: ‘zich onveilig voelen’ en 

‘zich niet veilig voelen’. ‘Onveilig’ gebruiken we voor 

de schaalpunten 1 t/m 3 (zeer onveilig tot enigszins 

onveilig) en de term ‘niet veilig’ voor die eerste drie 

schaalpunten plus het middelste schaalpunt.

Eerst beschrijven we het veiligheidsgevoel in de vier 

situaties (paragraaf 5.2) en vervolgens gaan we na hoe 

het veiligheidsgevoel bij studenten zich de afgelopen 10 

jaar heeft ontwikkeld (paragraaf 5.3).

5.2 Het veiligheidsgevoel op en rond de 
locatie

Het veiligheidsgevoel wordt apart beschreven voor de 

vier hierboven genoemde situaties. Eerst geven we een 

algemeen beeld, daarna kijken we naar verschillen in het 

veiligheidsgevoel tussen groepen studenten in die vier 

onderscheiden situaties.

Subjectieve veiligheid in vier afzonderlijke situaties

Uit voorgaande monitoren weten we dat deelnemers de 

lesruimten als het meest veilig ervaren. Het percentage 

studenten dat zich onveilig voelt is in die situaties ook 

het laagst. De monitor 2011 bevestigt dat opnieuw. 

Iets meer dan 90% van de studenten voelt zich er in 

het algemeen (zeer) veilig en 4% enigszins veilig. Circa 

5% van de studenten voelt zich in lesruimten dus niet 

altijd veilig. Minder dan de helft van hen (2%) voelt zich 

geregeld onveilig en de anderen (3,4%) zitten er niet 

echt op hun gemak, maar voelen zich niet onveilig in de 

lesruimten. Studenten die zich niet veilig voelen in de 

lesruimten hoeven niet per se belaagd te worden door 

een medestudent of een docent. Een aantal durft in de 

klas niet openlijk voor zijn mening uit te komen en voelt 

zich daar ongemakkelijk bij. Voor die studenten is er 

geen directe agressor waar ze bang voor zijn, maar lijkt 

er eerder sprake van een te gering zelfvertrouwen of een 

gebrek aan assertiviteit.
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In vergelijking met de lesruimten is het veiligheids-

gevoel in de openbare ruimten van de school (gangen 

en kantines) iets geringer. Een vergelijking van de 

percentages in tabel 5.1 laat zien dat minder studenten 

zich in de openbare ruimten (zeer) veilig voelen (84,3%), 

terwijl iets meer studenten zich niet veilig of onveilig 

voelen. In totaal voelt bijna 8% zich daar niet veilig, 

van wie minder dan de helft zich onveilig voelt (3,2%). 

Op het schoolterrein en in de stallingen voelen opnieuw 

minder studenten zich op hun gemak: circa 10% voelt 

zich er niet veilig van wie 4 op de 10 zich daar enigszins 

tot zeer onveilig voelen. Voor de directe schoolomgeving 

zijn die percentages respectievelijk ruim 11 en bijna 5.

Evenals in voorgaande metingen zien we het 

veiligheidsgevoel afnemen van de lesruimten naar de 

directe schoolomgeving. Een deel van de studenten 

voelt zich in meerdere situaties onveilig. Zo ervaren 7 op 

de 10 studenten die zich in de klas onveilig voelen dat 

ook in de openbare situaties in het gebouw en 6 op de 

10 nemen dat gevoel mee naar de twee situaties buiten 

het gebouw. Ruim 1% van de studenten lijkt zich dus 

een groot deel van de schooldag in diverse situaties op 

school niet op zijn gemak te voelen.

Dat sommige studenten zich in meer situaties onveilig 

voelen, kan op gemeenschappelijke factoren in 

die situaties wijzen. Dat in verschillende situaties 

verschillende studenten zich onveilig voelen, wijst op 

verschillende factoren in de situaties. Een student die 

bang is voor een medestudent zal zich in alle situaties 

waar hij die medestudent tegenkomt wellicht onveilig 

voelen. Een student die zich in de lesruimten onveilig 

voelt omdat hij bang is voor een docent, zal zich buiten 

de lesruimten wellicht veiliger voelen. Het omgekeerde 

geldt voor een student die zich veilig voelt in de klas, 

maar op het terrein geconfronteerd kan worden met een 

student uit een andere groep of met een buitenstaander 

die hem bedreigt.

Tot nu toe hebben we het voornamelijk gehad over 

studenten die zich in een bepaalde situatie onveilig of 

niet veilig voelen. In die beschrijving wordt niet duidelijk 

om hoeveel studenten het in totaal gaat als we alle vier 

de situaties bij elkaar nemen. We kunnen de percentages 

voor de vier afzonderlijke situaties niet zondermeer 

bij elkaar optellen. Bovenstaande bespreking maakt 

duidelijk dat sommige studenten dan twee of meer 

keer meegeteld worden. Voor die overlap moeten 

we dus controleren. De uitkomsten van de analyses 

waarin dat is gedaan zijn in figuur 5.1 weergegeven. 

Figuur 5.1 Percentages studenten die zich onveilig en/of niet veilig voelen in een of meer van de situaties
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Tabel 5.1 Gevoel van veiligheid in vijf situaties in en rond de instelling

Veiligheidsgevoel
(zeer)  

veilig

enigszins 

veilig

niet 

 (on) veilig

enigszins 

onveilig

(zeer)  

onveilig
Situaties aantal % % % % %
Lesruimten 27730 90,7 4,0 3,4 1,0 0,9
Openbare ruimten 27602 84,3 7,8 4,7 1,9 1,3
Terrein/stalling 27563 80,7 9,2 5,9 2,4 1,8
Omgeving van school 27628 78,5 10,0 6,6 2,6 2,2
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De figuur is van binnen naar buiten opgebouwd. Links 

in de figuur beginnen we met het veiligheidsgevoel 

beperkt tot de lesruimten en naar rechts toe komt er 

steeds een situatie bij. Helemaal rechts gaat het dus 

om het totaal aantal studenten dat zich in een of meer 

van alle vier de situaties niet veilig voelt. De donkere 

staven representeren daarbij steeds de percentages 

studenten die zich onveilig voelen, de lichtere staven 

de percentages de studenten die zich niet veilig voelen 

plus ook de studenten die zich noch veilig noch onveilig 

voelen (middencategorie van de schaal).

Links beginnend in figuur 5.1 is te zien dat 2,0% van 

de studenten zich in lesruimten onveilig voelt en 5,3% 

niet veilig. Voor de twee situaties in het gebouw komen 

die percentages uit op 3,9 en 8,9. Dat houdt in dat zo’n 

4% van alle studenten zich in de lesruimten en/of in 

de openbare ruimten onveilig voelt. Dat percentage 

loopt verder op als we het terrein en de stallingen 

erbij betrekken. Dan blijkt in totaal bijna 6% van alle 

studenten zich op de locatie meer of minder vaak 

onveilig te voelen. Worden daar de studenten bijgeteld 

die zich niet veilig, maar ook niet onveilig voelen, dan 

gaat het om circa 12% van de studenten. De percentages 

lopen nog verder op als ten slotte ook de directe 

schoolomgeving erin opgenomen wordt. Het blijkt dat 

dan ongeveer 15% van de studenten zich gedurende 

kortere of langere tijd van een schooldag op een of meer 

Tabel 5.2 Veiligheidsgevoel in vier situaties in en rond school

Veiligheidsgevoel in vier situaties in en rond school
Totaal Les- 

ruimten

Openbare ruimten Terrein/ stalling Omgeving  

locatie

aantal V +/- OV V +/- OV V +/- OV V +/- OV 

Geslacht stkprf %* % % % % % %* % % %* % %

man 13006 94,3 3,6 2,0 91,8 4,9 3,4 90,1 5,9 4,0 88,7 6,6 4,7

vrouw 14541 95,0 3,1 1,9 92,2 4,6 3,2 89,2 6,1 4,7 88,0 6,7 5,3

Leeftijd stkprf %** % % %** % % %** % % %** % %

16-17 jaar 9374 95,0 3,3 1,7 92,5 4,6 2,9 90,1 5,8 4,0 88,5 6,9 4,6

18-20 jaar 12847 94,2 3,7 2,1 91,1 5,2 3,7 88,7 6,6 4,7 87,7 7,1 5,1

21-25 jaar 3390 94,3 3,4 2,4 92,1 4,5 3,4 89,5 6,0 4,5 88,1 6,3 5,6

≥ 26 jaar 1872 97,4 1,1 1,6 95,7 2,0 2,4 93,7 2,6 3,7 92,2 3,0 4,8

Sector stkprf %** % % %** % % %** % % %** % %

Economie & 

handel

11290 93,8 3,9 2,3 91,1 5,3 3,6 88,6 6,7 4,7 87,1 7,5 5,4

Zorg & welzijn 10534 95,5 2,9 1,7 92,7 4,2 3,1 89,8 5,9 4,3 88,7 6,3 5,0

Techniek 5775 94,9 3,2 1,9 92,6 4,4 3,0 91,3 4,9 3,8 89,9 5,8 4,3

Leerweg stkprf %** % % % % % %** % % %** % %

Bol 22838 94,5 3,5 2,1 91,9 4,8 3,3 89,3 6,2 4,5 88,1 6,9 5,0

Bbl 4688 95,7 2,8 1,5 92,5 4,3 3,2 91,1 4,9 3,9 89,6 5,6 4,9

Niveau stkprf %** % % %** % % %** % % %** % %

1 595 91,4 4,3 4,3 89,9 6,2 3,9 87,5 6,9 5,6 86,4 8,4 5,2

2 6946 93,3 3,9 2,7 91,2 5,2 3,6 89,0 6,2 4,9 87,9 6,8 5,3

3 6852 94,3 3,7 2,0 91,7 4,8 3,5 89,3 6,3 4,4 87,5 7,1 5,4

4 12814 95,7 2,9 1,4 92,6 4,3 3,1 90,1 5,7 4,2 88,9 6,4 4,7

Leerjaar stkprf %** % % % % % % % % % % %

1 15354 94,5 3,4 2,2 92,2 4,6 3,2 89,8 5,9 4,3 88,5 6,7 4,8

2 7561 94,7 3,5 1,8 92,0 4,7 3,3 89,6 5,9 4,4 88,3 6,5 5,2

3 3335 95,0 3,3 1,7 91,6 4,9 3,4 89,1 6,3 4,6 87,6 6,9 5,5

4 1299 95,6 2,8 1,5 91,2 4,8 4,0 89,2 6,2 4,6 88,0 6,7 5,3

4 Grote steden stkprf %** % % % % % %** % % %** % %

ja 6691 93,8 3,8 2,4 91,3 5,1 3,5 88,6 6,6 4,7 85,5 7,8 6,7

nee 20908 94,9 3,2 1,8 92,2 4,6 3,2 89,9 5,8 4,3 89,2 6,3 4,5

Totaal 27599 94,7 3,4 2,0 92,0 4,7 3,3 89,6 6,0 4,4 88,3 6,7 5,0

*	p≤0,05;	**	p≤0,01;	V=veilig;	+/-=	niet	(on)veilig;	OV=onveilig

Chikwadraat-toetsen zijn uitgevoerd per kruistabel, niet voor de 3 afzonderlijke categorieën van het veiligheidsgevoel
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plaatsen op en rond school niet veilig voelt. Beperkt tot 

het gevoel van onveiligheid gaat het om 7,5% van alle 

studenten.

Duidelijk is dat het veiligheidsgevoel van studenten 

in de vier situaties in en om school verschilt. Als het 

veiligheidsgevoel over meer situaties tegelijk wordt 

bekeken, blijkt het percentage studenten dat zich 

niet veilig voelt of dat zich onveilig voelt toch flink 

op te lopen. Tot nu toe is geen onderscheid gemaakt 

naar groepen studenten. Dat gebeurt in de volgende 

paragraaf.

Risicogroepen

De vraag is in welke groepen het gevoel van 

onveiligheid het grootst is. Dat zouden dan de 

groepen moeten zijn waar de beleidsmatige aandacht 

vooral naar uit moet gaan. Om de risicogroepen 

op te sporen zijn studenten weer ingedeeld naar 

de eerder gebruikte achtergrondkenmerken. De 

leerweg is nu geen hoofdfactor, maar is als een van de 

achtergrondkenmerken in tabel 5.2 opgenomen.

Als we tabel 5.2 doornemen, dan zien we dat veel van 

de onderscheidingen statistisch significante verschillen 

in het veiligheidsgevoel van de studenten te zien geven. 

De meeste verschillen blijven echter beperkt tot hooguit 

een procentpunt meer of minder. Dat zijn verschillen 

waar beleidsmatig weinig mee valt te doen. Zo voelen 

iets minder mannelijke dan vrouwelijke studenten zich 

in lessituaties veilig (94,3 om 95%), maar is dat buiten de 

gebouwen net andersom. Op het plein voelt ongeveer 

90% van de mannen zich veilig tegenover 89% van de 

vrouwen.

Twee groepen kunnen wel worden genoemd. Een 

eerste groep zijn de studenten op niveau 1. Bijna 9% 

van die groep voelt zich in de lesruimten niet veilig, van 

wie de helft (4,3%) zich ook onveilig voelt. Ook in de 

andere situaties is het percentage duidelijk hoger dan 

bij studenten van de andere niveaus. Enig voorbehoud 

moet worden gemaakt. In voorgaande metingen zijn 

vergelijkbare tendensen gevonden, maar minder sterk. 

Mogelijk dat het resultaat van de relatief kleine groep 

studenten uit niveau 1 die aan het onderzoek deelnam 

wat sterker door toeval is bepaald. De bevinding dat 

studenten uit groep 1 in het algemeen wat vaker met 

agressie te maken krijgen, onderstreept wel dat het om 

een risicogroep gaat. Extra aandacht voor studenten op 

niveau 1 is dus op zijn plaats.

Een tweede groep die moet worden genoemd zijn 

de studenten uit de G4. In alle vier de situaties is het 

percentage studenten uit de G4 dat zich veilig voelt 

lager dan dat bij studenten op locaties buiten de 

G4. In drie van de situaties blijft dat verschil beperkt 

tot ongeveer 1 procentpunt, maar in de directe 

schoolomgeving is het verschil circa 4 procentpunten: 

in de G4 voelt 14,5% van de studenten zich niet veilig en 

buiten de G4 is dat 10,8%. Meer aandacht in de G4 voor 

de veiligheidssituatie buiten de poort lijkt dus op zijn 

plaats.

Figuur 5.2 Studenten die zich meestal veilig voelen: 2002-2011
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5.3 Trends in de subjectieve veiligheid 
tussen 2002 en 2011

Evenals bij de objectieve veiligheid zijn ook hier de 

uitkomsten van alle tot nu toe uitgevoerde metingen 

naast elkaar gezet. Figuur 5.2 en figuur 5.3 laten voor 

de vier onderscheiden situaties in de periode 2002 tot 

en met 2011 de percentages studenten zien die zich 

respectievelijk veilig en onveilig voelen.

Kijken we eerst naar studenten die zich veilig voelen, 

dan neemt dat percentage voor alle vier de situaties 

tussen 2002 en 2008 systematisch toe. Voor de 

lesruimten is dat van 91% naar 95%, voor de openbare 

ruimten van 85% naar 93 à 94%, voor het schoolterrein 

van 80% naar 91% en voor de directe schoolomgeving 

van 77% naar 89 à 90%.

Die trends zetten in 2011 niet door. De groei van het 

percentage studenten dat zich veilig voelt stagneert 

en lijkt zich te stabiliseren op ongeveer het niveau 

van 2008. Hoewel er naar gestreefd moet worden 

om voor alle studenten een veilige leeromgeving te 

creëren, moet er rekening mee worden gehouden dat 

langzamerhand een plafond in zicht komt.

Uiteraard zien we de omgekeerde trend als we in figuur 

5.3 de ontwikkeling van de percentages studenten 

bekijken die zich in een of meer van de situaties 

onveilig voelen. Hier stabiliseren die percentages zich 

al vanaf 2006. Het percentage studenten dat zich in de 

lesruimten onveilig voelt, schommelt eigenlijk al vanaf 

2002 rond de 2%. Voor de andere situaties is er nog wel 

een daling te zien tot 2006, maar vanaf dat jaar gaat 

het eerder om toevalsfluctuaties dan om trendmatige 

ontwikkelingen.

Afsluitend kunnen we concluderen dat het veiligheids-

gevoel van studenten zich op een hoog niveau 

stabiliseert en er nog weinig ruimte over lijkt te blijven 

voor substantiële winst. Dat neemt niet weg dat 

blijvende aandacht nodig is voor het sociale klimaat en 

voor situaties die tot de onveiligheid kunnen leiden. 

Wellicht dat er voor de in dit hoofdstuk genoemde 

risicogroepen nog wel wat winst valt te boeken. Als 

risicogroepen hebben we de studenten op niveau 

1 genoemd en voor de situatie buiten de poort de 

studenten uit de G4.

Figuur 5.3 Studenten die zich vaak onveilig voelen: 2002-2011
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Noten
1 Tot 2008 is in vragenlijsten en rapporten de term ‘deelnemers’ gebruikt als het om de leerlingen gaat. Ook in de titel van de rapporten 

is tot dan toe die term steeds gebruikt. In het mbo worden leerlingen echter steeds vaker aangeduid als studenten en ook de MBO 
Raad hanteert die term nu ook. Daarom wordt vanaf deze monitor in vragenlijsten, rapporten en in de titels van rapporten de term 
‘student’ gebruikt in plaats van de term ‘deelnemer’.

2 Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs ecbo is januari 2009 opgericht. Daarin zijn opgegaan CINOP Expertisecentrum en het Max 
Goote Kenniscentrum. CINOP Expertisecentrum voerde tot 2009 de monitor uit.

3 Bij de start van de Monitor Sociale Veiligheid was er nog sprake van de Bve Raad en het Platform Veiligheid in de bve-sector. In 2006 
heeft er een naamwisseling plaatsgevonden. Het is nu de MBO Raad en het Platform Veiligheid in het mbo geworden.

4 Tot 2008 is in vragenlijsten en rapporten de term ‘deelnemers’ gebruikt als het om de leerlingen gaat. Ook in de titel van de rapporten 
is tot dan toe die term steeds gebruikt. In het mbo worden leerlingen echter steeds vaker aangeduid als studenten en ook de MBO 
Raad hanteert die term. Daarom wordt vanaf deze monitor in vragenlijsten, rapporten en in de titels van rapporten de term ‘student’ 
gebruikt in plaats van de term ‘deelnemer’.

5 Ecbo (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) bestaat sinds januari 2009. In ecbo zijn CINOP Expertisecentrum en het Max Goote 
Kenniscentrum samengegaan.

6 Een vergelijkbaar onderzoek vindt plaats bij medewerkers in het mbo. De term ‘student’ wordt sinds deze monitor gebruikt voor de 
leerlingen. Tot 2008 is de term ‘deelnemer’ gebruikt.

7 Instellingen ontvangen voor elke locatie waar de monitor is uitgezet een aparte rapportage.
8 Bij medewerkers wordt ook gevraagd naar verbale agressie. Daar is bij studenten van afgezien, omdat in het onderlinge taalgebruik 

van studenten het moeilijker is om agressie te onderscheiden van een gangbare aanspreekcultuur onder jongeren.
9 ROCspiegel is een internetsite waarop digitale enquêtes kunnen worden uitgezet. Veel mbo-scholen maken ook van die internetsite 

gebruik.
10 De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voortgekomen uit de IB-groep en het CFI,  houdt de gegevens van alle leerlingen in het 

bekostigde onderwijs in Nederland bij. Die informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Onderwijsnummerbestanden (BRON-
bestanden).
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Geslacht Sector Niveau Gewicht

man E&H 1 0,716

man E&H 2 0,801

man E&H 3 0,977

man E&H 4 0,793

man Z&W 1 0,211

man Z&W 2 0,787

man Z&W 3 1,506

man Z&W 4 1,035

man TE 1 1,926

man TE 2 1,448

man TE 3 2,206

man TE 4 1,259

vrouw E&H 1 0,667

vrouw E&H 2 0,767

vrouw E&H 3 1,007

vrouw E&H 4 0,844

vrouw Z&W 1 0,559

vrouw Z&W 2 0,803

vrouw Z&W 3 0,930

vrouw Z&W 4 0,879

vrouw TE 1 2,227

vrouw TE 2 1,028

vrouw TE 3 1,470

vrouw TE 4 1,360
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Monitor 
 Sociale Veiligheid 

Deelnemers MBO  
januari 2011

 
 
  

 

IInnsstteelllliinngg   

LLooccaattiiee   
 
 

KKoorrttee  ttooeelliicchhttiinngg   
 
Het doel van de veiligheidsmonitor 
De directie van je school wil weten hoe veilig het op school is. Hoe vaak krijgen studenten te maken met 
pesten, discriminatie, diefstal, enz.? Hoe veilig voelen jullie je? Als de directie meer weet over de veiligheid 
op school, kunnen ze juiste maatregelen nemen. 
 
Anonimiteit 
Je hoeft niet bang te zijn dat docenten of directie aan de weet komen wat je invult. Je naam wordt niet 
gevraagd. Als je klaar bent, kun je de vragenlijst in de grote envelop doen. Die wordt aan het eind 
dichtgeplakt en gaat dichtgeplakt naar het ecbo. Het ecbo zorgt dat jullie gegevens anoniem blijven. 
 
 

VVoooorrbbeeeelldd  iinnvvuulllleenn  eennqquuêêttee   
 
Zet een kruisje in het vakje van je antwoord  
Bijvoorbeeld: Zit je in niveau 2, zet dan een kruisje in het vakje bij niveau 2. 

   Je niveau  Niveau 1 X Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 

 
Let op de pijlen wat je volgende vraag is 
1  Ben je tussen de zomer- en kerstvakantie op/rond school gepest of getreiterd? 
 
   ja   

     

   nee  1a Door wie?  (Meer antwoorden mogelijk) 

        een klasgenoot  een andere student  een docent  ander personeel 
 

     1b Hoe vaak ben je in die periode gepest?  

      1 tot 5 keer of  1 keer per maand 

      6 tot 12 keer of 2-3 keer per maand 

      13 tot 25 keer  of ongeveer 1 keer per week 

 
2   
 
Als je wel bent gepest:  

1) zet een kruisje in het vakje bij ja 
2) beantwoord de vragen in het grijze vak (1a en 1b); 
3) ga daarna naar vraag 2.  

 
Als je niet bent gepest: 

1) zet een kruisje in het vakje bij nee 
2) volg dan de pijl en ga meteen naar vraag 2 

Alvast bedankt voor je medewerking 
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A  Gegevens over jezelf 
 
A01  Je geslacht:  man  vrouw 

A02  Je leeftijd:  jaar 

 

B Vragen over je opleiding 
 
B01  Welke opleiding volg je?    
 
B01a   Je sector  Economie Handel Horeca/Toerisme  Uniformberoepen 

     Zorg Welzijn & OA Sport  Uiterlijke verzorging 

     Techniek Grafisch ICT 

     Landbouw/Groen Anders, namelijk   
 
B01b   Je leerweg  BOL BBL (je werkt en gaat 1 dag per week naar school) 
 
B01c   Je niveau  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 
 
B01d   Je leerjaar  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3  Leerjaar 4 
 
B02  Weet je wat je wilt worden of welk soort werk je wilt gaan doen? 
    Ja, al redelijk zeker 

    Ja, maar nog niet zo zeker 

    Ja, maar ik twijfel tussen enkele beroepen of soorten werk 

    Nee, helemaal niet 
 
B03  Past je opleiding bij wat je wilt worden of bij de opleiding die je hierna wilt doen? 
    ja, heel goed  deels  helemaal niet weet ik nog niet 
 
B04  Vind je de inhoud van je opleiding interessant? 
    (bijna) alles   grotendeels half wel, half niet grotendeels niet  totaal niet 
 
B05  Past de opleiding bij je capaciteiten? 
    ja, goed  te moeilijk veel te moeilijk te makkelijk  veel te makkelijk 
 
B06  Hoe zijn je studieresultaten tot nu toe dit schooljaar? 
    (heel) goed  redelijk goed voldoende onvoldoende  slecht 
 
B07  Denk je dat je deze opleiding afmaakt? 
    ja  nee kan ik nog niet zeggen  

 
 
 

De vragen die je hierna krijgt gaan over de periode van de zomer- tot de kerstvakantie van dit schooljaar. 

Probeer steeds goed na te denken of je in die periode iets hebt meegemaakt waar de vraag over gaat.  
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C Zonder geldige reden niet naar de les of school gaan (spijbelen) 
 
C01  Heb je tussen de zomer- en kerstvakantie gespijbeld?  
 
  1 ja   

 

  2  nee   C01a Hoe vaak spijbelde je in die periode?  

      1 tot 5 keer of ± 1 keer per maand 

      6 tot 12 keer of 2-3 keer per maand 

      13 tot 25 keer of ± 1 keer per week 

      vaker dan 25 keer of meer keer per week 
  

     C01b Waarom ging je niet naar de les/naar school?  
      Redenen die met jezelf te maken hebben   (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik had gewoon geen zin 

      Ik had me verslapen 

      Ik hielp iemand van mijn familie  

      Ik had andere, belangrijkere dingen te doen  

      Ik had betaald werk te doen  

      Vrienden/klasgenoten spijbelden ook 

      Een andere reden, namelijk:   
  

     C01c Waarom ging je niet naar de les/naar school?  
      Redenen die met school of je opleiding te maken hebben  (Meer antwoorden mogelijk)

      Ik voelde me niet veilig op school 

      Door het rooster (teveel tussenuren, lesuitval, slecht rooster, enz.) 

      Een vak was niet interessant genoeg 

      De docent gaf saai of slecht les  

      Ik had die lessen niet nodig 

      Mijn opleiding past niet bij wat ik wil 

      Een andere reden, namelijk:   
  

     C01d Heeft de school contact met je opgenomen over het spijbelen? 

      Ja  Wie? een docent mijn mentor iemand anders 

      Nee 

 

 Ga naar C02 Drugs  
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C02 Drugs 
 
C02  Heb jij tussen de zomer- en kerstvakantie op school of ergens anders drugs gebruikt? 
 
   ja   

     

   nee   C02a Hoe vaak heb je in die periode drugs gebruikt  

     
 nooit

 
1-2 keer 

 1 keer 
 per maand

2-3 keer  
per maand  

  1 keer 
 per week 

meer keer 
per week 

      op of rond school?               

      ergens anders?               

 
C03  Zijn  er tussen de zomer- en kerstvakantie op/rond school aan jou drugs aangeboden? 
 
   ja   

     

   nee   C03a Wie deed dat? (Meer antwoorden mogelijk) 

        klasgenoot  andere student  ander (niet van je school) 
 

     C03b Waar kreeg je drugs aangeboden? (Meer antwoorden mogelijk)    

        op school   in de omgeving van school 
 

     C03c Heb je tussen de zomer- en kerstvakantie op/rond school ook drugs gekocht?  

      Ja   Hoe vaak?  1 keer  2-5 keer  6-10 keer  vaker dan 10

      Nee 

    

C04  Handel in gestolen spullen en illegale dvd’s of software 
 
C04  Zijn er tussen de zomer- en kerstvakantie op/rond school door studenten of anderen 
  aan jou gestolen spullen, illegale dvd's of software te koop aangeboden?  
   ja   

     

   nee   C04a Door wie? (Meer antwoorden mogelijk) 

        klasgenoot  andere student  docent / personeel  ander (niet van je school)
 

     C04b Waar ging het om? (Meer antwoorden mogelijk) 

      illegale dvd's of computerprogramma’s 

      Spullen voor school 

      Persoonlijke spullen (kleding, mobieltje, horloge, enz.) 

      Fiets / scooter 

      Iets anders, namelijk:   
  

     C04c Heb je die gestolen of illegale spullen ook gekocht?  
  

      Ja   Hoe vaak?  1 keer  2 tot 5 keer  6 tot 10 keer  vaker dan 10

      Nee  

 
 Ga naar C05 Wapens op school  
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C05 Wapens op school 
 
C05  Heb je tussen de zomer- en kerstvakantie een wapen mee naar school genomen 
  of iets dat je als wapen wilde gebruiken? (Bijv. een mes, boksbeugels, spray, namaakpistool, enz.)   
   ja  

     

   nee   C05a Was het gereedschap of iets dat je in je opleiding nodig had? 

       Ja, had ik voor mijn opleiding nodig    Ga naar vraag C06.. 

       Nee, ik nam het bewust als wapen mee naar school 
  

     C05b Hoe vaak had je in die periode een wapen mee naar school? 

      1 tot 5 keer of  1 keer per maand 

      6 tot 12 keer of 2-3 keer per maand 

      13 tot 25 keer of  1 keer per week 

      vaker dan 25 keer of meer keer per week 

      meeste keren als ik naar school ging 
  

     C05c Welk soort wapen? (Meer antwoorden mogelijk) 

       Stiletto, vlindermes, of ander verboden steekwapen 

       Boksbeugel, een ketting, knuppel, enz 

       Luchtdruk pistool of namaak pistool 

       Vuurwapen (pistool, revolver)  

       Spray  

       Zakmes of een voorwerp dat je als wapen meenam  

       Ander wapen, namelijk:    
  

     C05d Waarom nam je een wapen mee? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik voelde me veiliger met een wapen 

      Ik ben wel eens bedreigd of mishandeld 

      Mijn vrienden/vriendinnen deden het ook  

      Het staat stoer / tonen van macht 

      Ik weet het eigenlijk niet  

      Andere reden, namelijk:   

  
 Ga naar C06   Discrimineren en Pesten  
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C06 Discrimineren en pesten 
 
C06  Ben je tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school gediscrimineerd of gepest? 
  Bv. door een klasgenoot, een andere student, een docent of iemand anders van je school.  
 
   ja   

     

   nee   C06a Was het discrimineren of pesten? (Meer antwoorden mogelijk) 
      Discrimineren 

      Pesten 
  

     C06b Wie deed het? (Meer antwoorden mogelijk)  
        klasgenoot  andere student  een docent  ander personeel 

 
     C06c Hoe vaak ben je in die periode gediscrimineerd of gepest? 

      1 tot 5 keer   of   1 keer per maand 

      6 tot 12 keer   of   2-3 keer per maand 

      13 tot 25 keer    of  ongeveer 1 keer per week 

      meer dan 25 keer  of  meer keer per week 

      bijna dagelijks 
  

     C06d Hoe ben je gediscrimineerd of gepest? (Meer antwoorden mogelijk) 
      Uitgescholden  

      Discriminerende of racistische opmerkingen 

      Me voor schut zetten  

      Niet mee mogen doen / buiten worden gesloten 

      Zorgen dat ik mijn schoolwerk niet goed kon doen 

      Mijn spullen expres verstoppen, bekladden of vernielen 

      Anders, namelijk:   
  

     C06e Waarom werd je gepest of gediscrimineerd? Wil je de belangrijkste reden opschrijven 

        

  
     C06f Welke invloed had het discrimineren en/of pesten op je? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik had er weinig last van 

      Ik voelde me daardoor een tijd lang rot  

      Ik kon daardoor niet goed leren of opletten in de les  

      Ik durfde daardoor haast niet meer naar school  

      Ik ging daardoor soms niet naar de les of school 

      Ik wilde daardoor met mijn opleiding stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C06g Heb je op school gemeld dat je bent gediscrimineerd of gepest? 
      JaBij wie? docent mentor vertrouwenspersoon  meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C06h Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 

 
 Ga naar C07   Bedreiging  
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C07 Bedreiging  
 
C07  Ben je tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school op één of andere manier bedreigd? 
  Bv. door een klasgenoot, een andere student, een docent of iemand anders.   
   ja   

     

   nee   C07a Wie heeft je bedreigd? (Meer antwoorden mogelijk)    
        klasgenoot  andere student  docent   ander (niet van je school) 

 
     C07b Waarom werd je bedreigd? Wil je de belangrijkste reden opschrijven 

      Denk aan afpersen, ruzie, vanwege een vriend(in), drugs, je seksuele aard, enz. 

        

  
     C07c Hoe vaak ben je in die periode bedreigd? 

       keer 
 

     C07d Welke invloed hadden de bedreigingen op je? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik had er weinig last van 

      Ik voelde me daardoor een tijd lang rot  

      Ik kon daardoor niet goed leren of opletten in de les  

      Ik durfde daardoor haast niet meer naar school  

      Ik ging daardoor soms niet naar de les of school 

      Ik wilde daardoor met mijn opleiding stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C07e Heb je op school gemeld dat je bent bedreigd? 
      JaBij wie? docent mentor vertrouwenspersoon  meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C07f Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 

  
C08  Heeft iemand van je school je tussen de zomer- en kerstvakantie  
  via sms, e-mail, twitter of you-tube proberen te pesten of bedreigen? 
 
   ja   

     

   nee   C08a Wie deed het ? 

        klasgenoot  andere student  docent   ander personeel  
 

     C08b Welke invloed had het op je? (Meer antwoorden mogelijk) 
      Ik had er weinig last van 

      Ik voelde me daardoor een tijd rot  

      Ik kon daardoor niet goed leren of opletten in de les 

      Ik durfde daardoor haast niet meer naar school  

      Ik ging daardoor soms niet naar les of school 

      Ik wilde daardoor met mijn opleiding stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   

 
 Ga naar C09    Lichamelijk geweld  
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C09 Lichamelijk geweld 
 
C09  Is er tussen de zomer- en kerstvakantie op/rond school lichamelijk geweld tegen je gebruikt? 
  Bv. een student, personeelslid of buitenstaander kan je expres hebben gestompt, geslagen, geknepen, geschopt enz.   
   ja   

     

   nee   C09a Was het een spelletje met elkaar of was het serieus?  

      Een spelletje met elkaar  Ga naar vraag C10. 

      Het was serieus 
  

     C09b Wie deed het? (Meer antwoorden mogelijk) 

        klasgenoot  andere student  docent / personeel  ander (niet van je school)
 

     C09c Waar is het gebeurd? (Meer antwoorden mogelijk) 

        op school  in omgeving van school 
 

     C09d Hoe vaak is er in die periode lichamelijk geweld tegen je gebruikt? 

        1 keer  2-3 keer  4-5 keer  vaker dan 5 keer 
 

     C09e Wat is er gebeurd? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Licht geweld (duwen, licht slaan, enz.)  

      Flink geweld (hard slaan, stompen, knijpen, bijten, enz.) 

      Zwaar geweld (verwond, blauw oog, in elkaar geslagen, iets gebroken, enz.) 

      Ander lichamelijk geweld, namelijk:   
  

     C09f Is er een wapen bij gebruikt? (Meer antwoorden mogelijk) 

        Nee  Ja, door de ander  Ja, door mij 
  

     C09g Welke invloed had het geweld op je? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik had er weinig last van 

      Ik voelde me daardoor een tijd lang rot  

      Ik kon daardoor niet goed leren of opletten in de les 

      Ik durfde daardoor haast niet meer naar school  

      Ik ging daardoor soms niet naar les of school 

      Ik wilde daardoor met mijn opleiding stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C09h Heb je op school gemeld dat er geweld tegen je is gebruikt? 

      JaBij wie? docent mentor vertrouwenspersoon  meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C09i Heeft de school er iets mee gedaan?  

      Ja  Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
  

     C09j Is het door jou of de school bij de politie gemeld?  

      Ja Nee 

 
 Ga naar C10    Vernieling en diefstal  
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C10 Vernieling en diefstal  
 
C10  Is er tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school 
  iets van jou expres vernield of beklad of is er iets van jou gepikt of gestolen? 
 
   ja   

     

   nee   C10a Ging het om vernieling of bekladding?  

      Ja  

      Nee  Ga naar vraag C10d   
 

     C10b Hoe vaak is er in die periode iets van je vernield of beklad? 

        1 keer  2 keer  3 keer  4 keer of vaker 
 

     C10c Wat is er van je vernield of beklad? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Een werkstuk of schoolwerk (bv. gemaakte opdrachten) 

      Schoolspullen (boeken, schriften, pennen, tas, enz.) 

      Kleding of persoonlijke zaken (horloge, telefoon, enz.) 

      Mijn fiets, scooter, motor of auto 

      Iets anders, namelijk:   
  

     C10d Is er in die periode iets van je gepikt of gestolen?  

        Ja 

      Nee  Ga naar vraag C10g   
 

     C10e Hoe vaak is er tussen de zomer- en kerstvakantie iets van je gestolen? 

        1 keer  2 keer  3 keer  4 keer of vaker 
 

     C10f Wat is er van je gestolen? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Geld of je bankpas 

      Een werkstuk of schoolwerk (bv. gemaakte opdrachten) 

      Schoolspullen (boeken, schriften, pennen, tas, enz.) 

      Kleding of andere persoonlijke zaken  

      Mijn mobieltje, iPod of iets van mijn laptop/computer 

      Mijn fiets of scooter 

      Iets anders, namelijk:   
  

     C10g Heb je op school gemeld dat er iets van je was vernield of gestolen? 

      JaBij wie? docent mentor directie   meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C10h Heeft de school er iets mee gedaan?  

      Ja  Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
  

     C10i Is het door jou of de school bij de politie gemeld?  

      Ja Nee 

 
 Ga naar C11  Seksuele intimidatie  
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C11 Seksuele intimidatie 
 
C11  Ben jij tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school lastig gevallen 
  met ongewenste seksuele opmerkingen of ander ongewenst seksueel gedrag? 
 
   ja   

     

   nee  C11a Waar ging het om?  (aankruisen+ aantal keer) kruis aan als ja aantal keer 

       ongewenste seksuele opmerkingen         
 

       ongewenste voorstellen tot seksuele handelingen         
 

       je te dicht benaderen of je ongewenst aanraken         
 

       aanranding          
 

     C11b Wie deed het?  klas- 
genoot 

andere 
student 

docent / 
personeel 

ander  
(zit niet 

op school)     
       ongewenste seksuele opmerkingen             

       ongewenste voorstellen tot seksuele handelingen            

       je te dicht benaderen of je ongewenst aanraken            

       aanranding              
 

     C11c Waar ben je in die periode seksueel lastig gevallen? (Meer antwoorden mogelijk) 

        op school  in omgeving van school 
 

     C11d Welke invloed had het op je? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Ik had er weinig last van 

      Ik voelde me daardoor een tijd lang rot  

      Ik kon daardoor niet goed leren of opletten in de les 

      Ik durfde daardoor haast niet meer naar school  

      Ik ging daardoor soms niet naar les of school 

      Ik wilde daardoor met mijn opleiding stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C11e Heb je de seksuele intimidatie op school gemeld?  

      JaBij wie? docent mentor vertrouwenspersoon  meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C11f Heeft de school er iets mee gedaan?  

      Ja Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
  

     C11g Heb jij of school bij de politie gemeld dat je seksueel bent lastig gevallen?  

      Ja Nee 

 
   

C12   Heb jij tussen de zomer- en kerstvakantie last gehad van:  nee 
1 à 2  
keer 

3 à 5 
keer  

6 à 10 
keer vaker 

01     medestudenten die lessen / werkgroepen verstoorden?         

02     druggebruikers of drugverkopers in of rond school?         

 



Studenten

75Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 1: Studenten

 

 

 

C13 Problemen op je stage of bpv (bol) of in je leerbedrijf (bbl) 
 
C13  Ben je tussen de zomer- en kerstvakantie op stage geweest of werkte je als bbl'er in een leerbedrijf? 
 
   ja   

     

   nee   C13a Heb je op je stagebedrijf of in je leerbedrijf te maken gehad met: 

       pesten of discriminatie door mensen uit dat bedrijf?  Ja  Nee 

       bedreiging door mensen uit dat bedrijf?  Ja  Nee 

       lichamelijk geweld door mensen uit dat bedrijf?  Ja  Nee 

       seksuele intimidatie door mensen uit dat bedrijf?  Ja  Nee 
 

     C13b Heb je het gemeld dat er iets was gebeurd?  

      Ja Bij wie? bij iemand van het bedrijf bij iemand op school 

      Nee  
  

     C13c Is er iets met je melding gedaan?  

      Ja  Ben je er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 

 
 

 Ga naar D   Veiligheidsgevoel  
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 D  Veiligheidsgevoel 
 

D01   Durf jij in de les voor je mening uit te komen  altijd meestal helft 
keren 

meestal 
niet nooit 

01    tegenover je klasgenoten?         

02    tegenover docenten?         

 

 

D02   Voel jij je op je gemak  altijd meestal helft 
tijd  

meestal 
niet nooit 

01    in je eigen klas of je eigen lesgroep?         

02    in de kantine?         

03    op het plein?         

04    in de fietsenstalling?         

 

 

 Let op  1=zeer onveilig  7=zeer veilig 
 

 D03 Hoe veilig voel jij je meestal  zeer 
onveilig

on-
veilig

beetje 
onveilig

niet veilig 
niet onveilig   beetje 

veilig veilig zeer 
veilig

01  in je klas of in het leslokaal?  1 2 3  4    5  6 7   

02  in de gangen of kantine?  1 2 3  4    5  6 7   

03  op het schoolterrein of in de stalling?  1 2 3  4    5  6 7   

04  in de omgeving van school?  1 2 3  4    5  6 7   

 
 

D04  Ben jij tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school wel eens bang geweest? 
 

   ja   
     

   nee   D04a Waar? (Meer antwoorden mogelijk) 

        in de klas   in gang/kantine   op het plein/stalling   in omgeving school 

    
 
 

 Ga naar E   Sociale Klimaat  
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E  Het sociale klimaat op school 
 

E01  Is er op school een gedragsreglement of gedragscode voor studenten? 
    ja  nee weet ik niet 

  
E02  Is in je klas aandacht besteed aan gedragsregels en het omgaan met elkaar? 
    nee  1 of keer geregeld vaak 

  
E03  Moet meer aandacht worden besteed aan goed gedrag en omgangsvormen? (Meer antwoorden mogelijk) 
    ja, bij studenten  ja, bij personeel nee, niet nodig geen mening 

  
E04  Gaan je klasgenoten prettig en vriendelijk met jou om? 
     (bijna) iedereen  de meesten +/- de helft een klein aantal   (bijna) niemand 

  
E05  Gaan je docenten prettig en vriendelijk met jou om?  
     (bijna) iedereen  de meesten +/- de helft een klein aantal  (bijna) niemand 

 

 Let op  1=zeer ontevreden  7=zeer tevreden 
 

E06   Hoe tevreden ben je in het algemeen over 
zeer  

ontevreden  niet 
(on)tevreden  

zeer 
tevreden

weet 
niet 

01 de sfeer en gezelligheid op school? 1 2 3 4   5   6 7 8  

02 de sfeer en gezelligheid in je eigen klas? 1 2 3 4   5   6 7 8  

03 hoe in je klas studenten met elkaar omgaan? 1 2 3 4   5   6 7 8  

04 hoe in je klas studenten en docenten met elkaar omgaan? 1 2 3 4   5   6 7 8  

05 hoe docenten studenten serieus nemen? 1 2 3 4   5   6 7 8  

06 hoe docenten het goede voorbeeld geven? 1 2 3 4   5   6 7 8  

07 hoe studenten zich aan regels / afspraken houden? 1 2 3 4   5   6 7 8  

08 hoe docenten zich aan regels / afspraken houden? 1 2 3 4   5   6 7 8  

09 hoe de school zorgt voor een goede sfeer? 1 2 3 4   5   6 7 8  

 
 
F  Betrokkenheid bij ongewenst gedrag 
 

            Vul eerst NEE of JA  in.    Bij JA, geef dan aan wie (student, docent of ander personeel)  
F01   Heb jij tussen de zomer- en kerstvakantie op school  Nee Ja  student docent personeel 

01 iemand gepest of gediscrimineerd?  Wie?         

02 iemand bedreigd?  Wie?         

03 lichamelijk geweld tegen iemand gebruikt?  Wie?         

04 spullen van iemand vernield of beklad?  Wie?         

05 spullen van iemand gestolen?  Wie?         

06 iemand uitgescholden?  Wie?         

07 lessen of werkgroepen expres verstoord?           

08 spullen van de school vernield?           

09 spullen van school gestolen?           

 
 

 Ga naar G   Veilige voorzieningen  
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G   Veilige voorzieningen 
 

G01  Is er bij jou op school  
  een vertrouwenspersoon? Ja Nee  Weet ik niet 
  een meldpunt voor pesten, geweld, diefstal, enz.? Ja Nee  Weet ik niet 

  
G02  Vind je het wenselijk dat bij jou op school ja nee weet niet 

01 er voor alle studenten kluisjes zijn?        

02 er toegangscontrole is bij de ingangen?         

03 ordepersoneel gedrag van studenten in de gaten houdt?        

04 docenten gedrag van studenten beter in de gaten houden?         

05 er camera’s zijn bij ingangen?         

06 er camera’s zijn in gangen en kantine?         

07 er camera’s zijn in de stalling / op het parkeerterrein?         

 

 Let op  1=zeer ontevreden  7=zeer tevreden 
 

G03   Hoe tevreden ben je in het algemeen over: 
zeer  

ontevreden  niet 
(on)tevreden  

zeer 
tevreden

weet 
niet 

01 de veiligheid in school? 1 2 3 4   5   6 7 8  

02 de veiligheid op het terrein en in de stalling? 1 2 3 4   5   6 7 8  

03 de veiligheid in de schoolomgeving? 1 2 3 4   5   6 7 8  
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Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor 

het bieden van een sociaal veilige omgeving voor 

studenten en medewerkers. In deze vijfde Monitor 

Sociale Veiligheid wordt in drie stappen de stand 

van zaken opgenomen, met een analyse van de 

sociale veiligheid voor studenten, de positie van 

het personeel en een beschouwing van het beleid. 

De monitor wordt uitgevoerd door het landelijke 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in nauwe 

samenwerking met het Platform Veiligheid van de 

MBO Raad, waarbij de meeste mbo-instellingen zijn 

aangesloten. 

In het onderwerp sociale veiligheid komen de 

objectieve, feitelijke kant van veiligheid en de 

subjectieve, gevoelsmatige kant van de zaak bij 

elkaar. Beide dimensies spelen een rol in het klimaat 

op school, in het onderwijs en in de politiek. Aan 

onderwijsinstellingen worden in dit verband veel eisen 

gesteld. De school moet zorg dragen voor een sociaal 

veilige omgeving voor studenten en medewerkers. 

Ouders vertrouwen hun kinderen immers toe aan de 

school en ze verwachten dat de school hun veiligheid 

kan garanderen. Als een school dat niet kan, leidt dat 

al gauw tot veel maatschappelijke ophef. Ernstige 

incidenten worden in de media breed uitgemeten en 

bediscussieerd. De school, het onderwijs en de politiek 

worden daarbij ter verantwoording geroepen. 

Tegelijkertijd zijn er veel min of meer onzichtbare 

incidenten, die de pers niet halen. Het gaat dan om 

alledaagse pesterijen, bedreigingen of intimidaties. 

Dergelijke incidenten kunnen echter wel een 

averechts effect hebben op de studieprestaties van 

de studenten die er het slachtoffer van zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van de school om ook dat soort 

incidenten serieus te nemen en ze te proberen te 

voorkomen. Ook ten aanzien van het personeel is er de 

noodzaak te zorgen voor een sociaal veilige omgeving. 

Een school kan pas een optimale leeromgeving bieden 

als docenten en andere medewerkers prettig en veilig 

kunnen werken. 

Vanaf het begin van deze eeuw werken mbo-

instellingen aan de vormgeving van een adequaat 

veiligheidsbeleid. Veel beleidsplannen, die een 

decennium geleden vaak niet meer dan een papieren 

werkelijkheid weergaven, zijn inmiddels vertaald naar 

feitelijk beleid waaraan mbo-instellingen concreet 

invulling geven. Dat gebeurt vanuit vier invalshoeken, 

die in 2002 door het Platform Veiligheid als de pijlers (of 

de hoekstenen) van een goed sociaal veiligheidsbeleid 

zijn gedefinieerd. Het gaat om: 1) het sociale klimaat 

in de scholen en onderwijsgroepen, 2) het onderwijs, 

dat de basis moet zijn voor gemotiveerde en betrokken 

studenten en docenten, 3) voorzieningen om incidenten 

te melden, aan te pakken en af te handelen, en 4) fysieke 

maatregelen, die vooral preventief moeten werken, zoals 

kluisjes voor studenten en het afsluiten van lokalen. 

In de meeste instellingen is sprake van een mix 

van maatregelen op deze vier terreinen. Voor een 

bezoeker springen fysieke maatregelen, zoals camera’s, 

toegangspoortjes en geüniformeerd toezichthoudend 

personeel vaak als eerste in het oog. Daarnaast 

wordt er, hoewel minder zichtbaar, in veel scholen op 

diverse manieren aandacht besteed aan beïnvloeding 

van sociaal gedrag: sociale regels en overtredingen 

ervan worden in groepen besproken, medewerkers 

worden getraind in het omgaan met afwijkend 

gedrag van studenten, er is aandacht voor straattaal 

van jongeren, et cetera. Ook zijn er meldpunten en 

vertrouwenspersonen, en worden protocollen voor 

de afhandeling van ongewenst gedrag in handzame 

richtlijnen onder de aandacht van medewerkers 

gebracht. 

De resultaten van de geleverde inspanningen zien 

we terug in de monitor. Bijvoorbeeld, het percentage 

studenten dat ongeoorloofd verzuimt, is sinds 2002 met 

40% teruggedrongen. Het aantal studenten dat een 

wapen mee naar school neemt, is spectaculair gedaald 

en komt in 2011 net iets boven de 1% uit, tegen bijna 

8% in 2002. Het aantal leerlingen dat in en rond school 

drugs gebruikt is zelfs met bijna 70% afgenomen. 

Gelukkig neemt ook het percentage slachtoffers van 

ongewenst gedrag, zoals diefstal, bedreiging, lichamelijk 

geweld, nog steeds gestaag af en dat geldt ook voor het 

percentage slachtoffers onder studenten. Verreweg de 

meeste studenten en medewerkers voelen zich veilig. 
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Sinds 2006 stabiliseert dat percentage zich op een hoog 

niveau. 

Toch zien we dat de strijd om een sociaal veilige school 

nog niet is beslecht en om blijvende aandacht vraagt. 

Het aantal slachtoffers van diefstal was in 2008 juist 

omhoog gegaan. Vooral de nieuwste digitale snufjes 

en computerspullen bleken doelwit te zijn. In 2011 lijkt 

dit probleem weer onder controle te zijn. Een andere 

uitdaging is het indammen van pesten. Pestgedrag 

is door de mogelijkheden van digitale communicatie 

vanaf 2006 weer toegenomen. Deze ontwikkelingen 

nuanceren de positieve trends. Een blijvende aandacht 

voor de sociale veiligheid is daarom vereist. 

De Monitor Sociale Veiligheid vervult daarin als een 

soort thermometer een nuttige rol. De objectieve 

gegevens bieden stuurinformatie voor scholen. Zonder 

deze objectieve gegevens kan gemakkelijk een onjuist 

beeld ontstaan van de sociale veiligheid, zoals in deel 2 

van de rapportage is te lezen. 

De monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd. Door 

omstandigheden bedraagt de periode tussen de 

voorlaatste monitor (2008) en deze monitor drie 

jaar. Ecbo bedankt het ministerie van OCW voor de 

financiering van het onderzoek uit de (aanvullende) 

SLOA-middelen. De monitor wordt in drie delen 

uitgebracht: deel 1 beschrijft de sociale veiligheid bij 

studenten, deel 2 doet dat voor het personeel van mbo-

instellingen en in deel 3 komt het beleid ter sprake. 

Deze landelijke rapporten zijn bedoeld om de overheid, 

de media en de samenleving op de hoogte te brengen 

van de sociale veiligheid in het mbo en het gevoerde 

beleid door instellingen. De mbo-instellingen, die 

aan de monitor meewerken, ontvangen afzonderlijke 

rapportages, waarmee ze hun eigen beleid inzake 

sociale veiligheid verder kunnen aanscherpen. 

Marc van der Meer

Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief 

landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de 

mbo-sector gericht op studenten1 en personeel. Het 

onderzoek wordt sinds 2001-2002 uitgevoerd door het 

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo)2 in nauwe 

samenwerking met de MBO Raad3, in het bijzonder het 

Platform Veiligheid in het mbo. In 2001-2002 is de eerste 

meting (nulmeting) uitgevoerd met vervolgmetingen 

om de twee jaar (2004, 2006 en 2008).

De monitor bestaat uit drie delen:

•	 Deel	1	Studenten;

•	 Deel	2	Personeel;

•	 Deel	3	Beleid.

Voor deel 1 en deel 2 zijn vragenlijsten afgenomen bij 

studenten en medewerkers, voor het beleidsdeel is 

gebruikt gemaakt van die vragenlijsten aangevuld met 

informatie uit interviews met medewerkers die een 

centrale rol vervullen in het veiligheidsbeleid van mbo-

instellingen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de 

monitor 2011 voor het personeel. Naast de resultaten 

van de laatste meting worden vergelijkingen gemaakt 

met de resultaten uit de voorgaande metingen.

In 2011 is door bijna 8.300 van de ruim 17.000 

aangeschreven medewerkers een vragenlijst ingevuld, 

een respons van bijna 50%. De respondenten zijn 

werkzaam op 160 locaties van 22 mbo-instellingen 

(18 roc’s en 4 vakscholen). De instellingen en locaties 

zijn landelijk goed gespreid. De samenstelling van de 

responsgroep komt op de meeste punten in hoge mate 

overeen met de samenstelling van de populatie en met 

de samenstelling van de responsgroepen uit eerdere 

metingen. Medewerkers in een ondersteunende functie 

zijn ondervertegenwoordigd. Door gewichten toe te 

kenen is dat gecorrigeerd, zodat de uitkomsten een 

representatief inzicht geven van de sociale veiligheid 

op populatieniveau. In analyses waarin groepen worden 

vergeleken zijn de gewichten uitgezet.

Sociale veiligheid is vanuit twee invalshoeken 

onderzocht: de objectieve en subjectieve veiligheid. 

Objectieve veiligheid verwijst naar ongewenst gedrag 

en subjectieve veiligheid naar het veiligheidsgevoel. De 

objectieve veiligheid is nagegaan door bij medewerkers 

te inventariseren hoe vaak ze in een periode van vier 

maanden (semester) slachtoffer zijn geweest van 

ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is onderscheiden 

in materieel geweld (diefstal en vandalisme) en 

psychisch-fysieke agressie (discriminatie, pesten, 

bedreigen, lichamelijk en seksueel geweld, verbale 

agressie en digitale agressie). Voor materieel geweld 

zijn er twee indicatoren: het percentage slachtoffers 

en het aantal incidenten per 100 medewerkers. Voor 

psychisch-fysiek geweld is er nog een derde indicator: 

het percentage medewerkers dat kampt met meer of 

minder ernstige gevolgen van de agressie.

Bij subjectieve veiligheid gaat het om het veiligheids-

gevoel van medewerkers. Dat heeft geen een-op-

eenrelatie met de objectieve veiligheid. Iemand 

kan zich dus onveilig voelen zonder dat hij zelf met 

agressie te maken heeft gehad. Het omgekeerde is ook 

mogelijk. Het veiligheidsgevoel, is vastgesteld voor vijf 

relevante, goed herkenbare situaties: de lesruimten 

(alleen docenten), de eigen werkruimten, de openbare 

ruimten in het schoolgebouw, het schoolterrein met de 

stallingen en de directe omgeving van de school.

De belangrijkste resultaten van de monitor 2011 

worden hieronder samengevat. Ook worden eventuele 

veranderingen in de subjectieve en objectieve veiligheid 

ten opzichte van eerdere metingen aangegeven.

Figuur 1 Materieel geweld tussen 2002 en 2011

Percentage slachtoffers Aantal incidenten per 100 medewerkers
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Materieel geweld

Er zijn twee indicatoren voor materieel geweld gebruikt: 

het percentage slachtoffers en het aantal incidenten 

per 100 medewerkers. Beide indicatoren zijn in figuur 1 

opgenomen.

Sinds 2002 laat de monitor een gestage daling zien 

van het percentage medewerkers dat slachtoffer is 

van diefstal en/of vandalisme. Bij het onderwijzend 

personeel (OP) zagen we in 2008 een afzwakking van die 

trend, terwijl bij het onderwijsondersteunend personeel 

(OOP) er zelfs sprake leek van een lichte toename. Die 

kentering kon worden toegeschreven aan een toename 

van diefstal. Vandalisme nam in die periode namelijk wel 

verder af.

De laatste monitor wijst erop dat de dalende trend toch 

verder doorzet. Het percentage slachtoffers van diefstal 

en vandalisme komt bijna een procentpunt lager uit dan 

in 2008. Dat betekent dat in het schooljaar 2010-2011 

ongeveer 5% van het totale personeel er in een semester 

mee te maken kreeg. In het OP ligt dat percentage 

iets hoger, in het OOP iets lager. Zowel diefstal als 

vandalisme zijn afgenomen. Voor beide vormen van 

materieel geweld komt het percentages slachtoffers in 

2011 lager uit dan in 2006 en 2008.

Rechts in figuur 1 wijst de systematisch dalende lijn 

erop dat ook het totale aantal incidenten steeds verder 

afneemt. Het aantal incidenten per 100 medewerkers 

is namelijk gedaald van 14,3 in 2004 naar 10,6 in 2011. 

De daling tussen 2008 en 2011 is grotendeels toe te 

schrijven aan een lager percentage slachtoffers.

Medewerkers die veel contacten hebben met studenten 

lopen een groter risico dat ze te maken krijgen met 

diefstal of vandalisme. Dat zijn docenten, maar ook 

OOP’ers, zoals conciërges en medewerkers in het 

restaurant of de kantine. Ook leiding gevenden melden 

vaker dan gemiddeld dat ze slachtoffer zijn van 

materieel geweld.

Kijken we naar eigendommen waarop de daders het 

gemunt hebben, dan staan schoolspullen bovenaan 

de lijst. Bij ruim de helft van de slachtoffers gaat het 

om dergelijke zaken. Dat verklaart waarschijnlijk ook 

waarom bovengenoemde groepen vaker melden dat 

ze slachtoffer zijn van diefstal of vandalisme. Naast 

schoolspullen staan vervoermiddelen of onderdelen 

ervan op de tweede plaats als het gaat om diefstal of 

vandalisme: ongeveer een kwart van de slachtoffers 

kreeg daar mee te maken.

Tamelijk veel medewerkers hebben een verkeerd beeld 

van diefstal en vandalisme op hun locatie. Ondanks de 

dalende trend in de afgelopen jaren heeft een deel van 

het personeel het gevoel dat het juist erger is geworden. 

Die verkeerde beeldvorming blijkt negatieve invloed te 

hebben op het veiligheidsgevoel, zoals we nog zullen 

zien.

Psychisch-fysiek geweld

Bij psychisch-fysieke agressie wordt iemand geestelijk 

en/of lichamelijk letsel toegebracht. De trends zijn voor 

het OP en het OOP niet helemaal hetzelfde. Tussen 2002 

en 2006 is het percentage slachtoffers in beide groepen 

gedaald, maar vanaf 2006 trad er een kentering op. Voor 

het OOP bleef dat percentage in 2008 steken op het 

niveau van 2006 en bij OP’ers was er zelfs sprake van een 

toename ten opzichte van 2006.

De monitor 2011 laat zien dat de trends voor beide 

groepen nog meer uit elkaar zijn gegroeid. Bij het OOP 

zien we een herstel van de dalende trend en komt het 

percentage slachtoffers lager uit dan in 2008, ook ten 

opzichte van 2006. De trendbreuk bij het OP wordt in de 

nieuwe cijfers bevestigd met een verdere stijging van 

het percentage slachtoffers van psychisch-fysiek geweld. 

Figuur 2 Psychisch-fysiek geweld tussen 2002 en 2011

Percentage slachtoffers Aantal incidenten per 100 medewerkers
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Het percentage slachtoffers komt niet alleen hoger uit 

dan in 2006, maar ook hoger dan in 2008: 8,4% in 2011 

tegenover 7,9% in 2008 en 6,2% in 2006. Die stijging 

zien we met name terug in het vaker pesten en/of 

discrimineren van medewerkers. Ook studenten kregen 

tussen 2008 en 2011 vaker te maken met psychisch-

fysieke agressie en ook bij hen had dat te maken met 

pesten en discriminatie.

Ook in het aantal incidenten per 100 medewerkers zijn 

er verschillen tussen OP en OOP. Voor het OOP geeft 

deze indicator een stabiel beeld te zien gedurende 

de hele periode van 2004 tot 2011: ongeveer 22 

incidenten op elke 100 medewerkers. Voor het OP is 

het beeld heel anders. Na een aanvankelijke daling van 

het aantal incidenten valt er vanaf 2008 een stijging 

waar te nemen, die sterker is dan de toename van het 

percentage slachtoffers. Toch is er een samenhang 

tussen beide: de stijging van het percentage slachtoffers 

is vooral toe te schrijven aan meer slachtoffers van 

pesten en discriminatie, zoals we zagen en bij die 

vormen van agressie gaat het meestal om relatief veel 

incidenten.

Medewerkers die veel contact met studenten 

hebben zijn een risicogroep. Dat zijn per definitie 

docenten, maar ook medewerkers zoals conciërges 

en baliemedewerkers. Zij zijn vaker slachtoffer van 

verschillende vormen van psychisch-fysiek geweld. 

Binnen de groep docenten lopen degenen die lesgeven 

op niveau 1 en 2 nog een extra risico. Ook OP’ers in de 

vier grote steden krijgen vaker dan gemiddeld te maken 

met agressie en dat geldt eveneens voor homoseksuele 

medewerkers. Ten slotte zijn er jonge vrouwelijke 

medewerkers die meer dan gemiddeld te maken krijgen 

met seksuele intimidatie. Studenten zijn de grootste 

risicofactor voor medewerkers, maar collega’s worden 

ook vrij vaak door slachtoffers als agressor aangewezen.

Veel slachtoffers van psychisch-fysieke agressie geven 

aan er weinig last van te ondervinden, maar ruim de 

helft tobt gedurende een kortere of langere tijd wel 

met de gevolgen ervan. Naast gespannenheid zijn de 

klachten: minder goed functioneren, zich ziek (willen) 

melden en willen stoppen met het werk. Beperkt tot die 

laatste categorieën gaat het om 3 à 4% van het totale 

personeel, wat neerkomt op ruim 1.000 medewerkers.

Het veiligheidsgevoel

Het veiligheidsgevoel van medewerkers is gemeten 

voor vijf verschillende situaties: lessituaties, de eigen 

werkruimten, de openbare ruimten in het gebouw, 

het terrein en de stallingen en als vijfde de directe 

omgeving van de school. Het is gemeten op een 

7-puntsschaal, lopen van zeer onveilig tot zeer veilig. 

Figuur 3 toont de resultaten van alle metingen tot nu 

toe. Links staan de percentages medewerkers die zich 

enigszins tot zeer veilig voelen en rechts de percentages 

medewerkers die zich enigszins tot zeer onveilig voelen. 

De middencategorie (niet veilig en niet onveilig) is niet 

in de figuren verwerkt.

Tussen 2002 en 2006 is het percentage medewerkers 

dat zich veilig voelt in alle situaties sterk gestegen. In 

2006 liep dat percentage uiteen van 93% in de directe 

omgeving van school tot 97% in de les- en werkruimten. 

Vanaf 2008 zien we een stabilisering op het niveau van 

2006. Naast de eigen werkruimten zijn de lesruimten, 

evenals bij studenten, de meest veilige situaties voor 

medewerkers.

Dat zien we ook terug in de rechterfiguur: minder dan 

2% van de medewerkers voelt zich in die situaties meer 

Figuur 3 Indicatoren veiligheidsgevoel
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of minder vaak onveilig. Wel liggen die percentages iets 

hoger dan in het begin van het vorige decennium, maar 

vanaf 2008 zien we geen verdere stijging. Tussen de 3 en 

4% van de medewerkers voelt zich buiten de gebouwen 

meer of minder vaak onveilig. Wat betreft het terrein 

en de stallingen is het beeld relatief stabiel (rond de 

4%), maar het percentage medewerkers dat zich buiten 

de poort onveilig voelt, is tussen 2002 en 2008 bijna 

verdubbeld van 2,5 naar bijna 5. Mogelijk dat fluctuaties 

hier ook een deel van de verklaring zijn, omdat in 2011 

het percentage weer wat lager uitkomt (3,6).

Risicogroepen zijn er nauwelijks aan te wijzen. 

Medewerkers uit de vier grote steden kunnen nog wel 

worden genoemd, met name als het gaat om de situatie 

in de directe omgeving. Het percentage dat zich daar 

onveilig voelt ligt duidelijk hoger dan op locaties buiten 

de G4.

Er is een verband tussen het veiligheidsgevoel en de 

beeldvorming van agressie op de locatie. Medewerkers 

die het idee hebben dat de agressie op hun locatie 

is toegenomen voelen zich duidelijk minder veilig 

dan medewerkers die een lichte afname zien of geen 

verandering bemerken. Veel medewerkers konden de 

vraag naar trends op hun locatie niet beantwoorden, 

omdat ze daar geen goed beeld van hebben. Het 

veiligheids gevoel van die laatste groep is vergelijkbaar 

met het veiligheids gevoel van medewerkers die een 

afname constateren in het geweld op hun locatie of 

denken dat het de afgelopen jaren hetzelfde is gebleven. 

Deze effecten zijn gevonden voor zowel materieel als 

psychisch-fysiek geweld en zowel bij slachtoffers van die 

vormen van geweld als bij de niet-slachtoffers.

Ervan uitgaande dat het voor de meeste medewerkers 

bijna onmogelijk is om een goed en volledig beeld van 

de agressie op hun locatie te vormen, betekent het 

dat degenen die op basis van beperkte ervaringen of 

beperkte informatie denken dat de agressie toeneemt 

zich eigenlijk onnodig onveilig voelen. Hoe die beeld-

vorming en de daarmee samenhangende toename van 

het gevoel van onveiligheid kan worden tegengegaan, 

is een uitdaging waarvoor nog geen kant-en-klare 

oplossing is te geven. Dat de communicatie over 

maatregelen, de feitelijke ontwikkeling van agressie, 

maar ook de afhandeling ervan naar slachtoffers toe een 

rol moeten spelen, lijkt voor de hand te liggen.
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1.1 De Monitor Sociale Veiligheid

Scholen moeten een veilige werk- en leeromgeving zijn 

voor leerlingen. Meer dan aan welke organisatie ook, 

wordt die eis aan onderwijsinstellingen gesteld. Dat 

blijkt telkens opnieuw wanneer er incidenten zijn in het 

onderwijs. En terecht. Ouders vertrouwen hun kinderen 

toe aan de school en ze mogen dan ook verlangen dat 

de school een veilige plek is. Voor leerlingen is het een 

voorwaarde voor ontplooiing. Als dat onvoldoende 

is gewaarborgd, dan heeft dat direct gevolgen, zoals 

blijkt uit opmerkingen van studenten in de monitor 

2006: ‘Gespannen en daardoor slecht kunnen leren’, 

‘Gespannen, waardoor ik me niet goed in de les kon 

concentreren’, ‘Niet zo goed bij de lessen zijn, gespannen 

gevoel, niet zo goed meer weten wat je moet doen’, 

‘Gespannen, niet zo snel iets durven zeggen en vragen’, 

‘Durfde niets te zeggen in de klas, bang om afgewezen 

te worden’, ‘Met tegenzin naar school en minder goed 

presteren’, ‘Voelde me niet lekker, kreeg hoofdpijn, 

bleef af en toe een dag weg’, ‘Ik kom dan liever niet naar 

school’. De eis van een veilige werkomgeving moet, 

net zoals elders in bedrijven en organisaties, ook voor 

medewerkers in het onderwijs worden gesteld. Zij 

hebben niet alleen zelf recht op een veilige omgeving, 

het is ook een voorwaarde om leerlingen een veilige en 

prettige (leer)omgeving te bieden. Een docent die zich 

niet veilig voelt, zal namelijk minder goed in staat zijn 

sociaal veilige situaties voor leerlingen te ontwikkelen. 

Docenten die zelf worstelden met de gevolgen van 

agressie maken dat duidelijk: ‘Me niet veilig voelen en 

daardoor ook niet in staat zijn een veilige omgeving voor 

anderen te waarborgen’, ‘Geen grip op eigen grond, dat 

beïnvloedt mijn lessen’, ‘Ik kijk nu anders naar leerling(en)’, 

‘Het maakte mij minder onbevangen waardoor het moeilijk 

is om leerlingen positief en open te blijven benaderen’.

Het Platform Veiligheid in het mbo vervult sinds begin 

2000 een belangrijke functie bij het ontwikkelen van 

veiligheidsbeleid in de onderwijsinstellingen in de mbo-

sector. De Monitor Sociale Veiligheid is een instrument 

waarmee twee- à driejaarlijks de sociale veiligheid in de 

sector wordt gepeild bij studenten4 en medewerkers. 

Instellingen krijgen inzage in de sociale veiligheid op de 

eigen locaties en ze gebruiken de monitor steeds vaker 

als een evaluatiemiddel van het eigen beleid en voor 

verdere aanscherping van dat beleid.

Deze toegenomen aandacht voor sociale veiligheid in 

mbo-instellingen is zichtbaar in de monitor. Agressie 

tegen studenten en personeel neemt sinds de eerste 

monitor (2002) af en het veiligheidsgevoel neemt toe.

De Tweede Kamer denkt erover na onderwijsinstellingen 

incidenten te laten registreren om ze daarmee 

verantwoording af te kunnen laten leggen voor het 

gevoerde veiligheidsbeleid. Zo’n regeling maakt deze 

monitor echter niet overbodig. In tegendeel. In de eerste 

plaats heeft de monitor duidelijk gemaakt dat lang niet 

alle incidenten worden gemeld, zelfs in instellingen 

waar een registratiesysteem al langer in gebruik is. In de 

tweede plaats geeft een registratiesysteem geen inzicht 

in de subjectieve veiligheid: het veiligheidsgevoel. Dat 

subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid niet 

hetzelfde zijn, heeft de monitor eveneens laten zien. In 

de derde plaats kunnen instellingen de eigen resultaten 

spiegelen aan de landelijke uitkomsten (benchmarking) 

van de monitor. Die mogelijkheid ontbreekt in de eigen 

registratiesystemen.

De monitor heeft niet alleen een functie voor de 

instellingen, maar is daarnaast bedoeld om naar 

overheden en de Nederlandse bevolking toe 

verantwoording af te leggen over het gevoerde 

veiligheidsbeleid in de mbo-sector als geheel.

Zoals aangegeven wordt de monitor in een twee- à 

driejaarlijkse cyclus uitgevoerd. Voor studenten en 

medewerkers zijn vergelijkbare enquêtes ontwikkeld 

en voor het interviewen van beleidsmakers is een 

leidraad opgesteld. De centrale vragen in de enquêtes 

zijn gericht op de subjectieve en objectieve veiligheid. 

Subjectieve veiligheid is het veiligheidsgevoel. Omdat 

het in belangrijke mate situatiegebonden is, worden 

er in de monitor vier (voor docenten vijf ) typerende 

situaties in en rond de school onderscheiden. Studenten 

en medewerkers kunnen per situatie aangeven hoe 

veilig ze zich daar voelen. De objectieve veiligheid gaat 

over de mate waarin studenten en medewerkers last 

hebben van agressie en geweld. In de monitor kunnen 

ze voor verschillende categorieën van agressie aangeven 

of ze ermee te maken hebben gehad. In het derde deel 

van de monitor staat het beleid centraal. Naast gegevens 

uit de enquêtes worden hiervoor de interviews met 

beleidsmakers gebruikt. Kern van de gesprekken zijn 

de organisatie van het veiligheidsbeleid en inhoudelijk 

de vier pijlers van het veiligheidsbeleid, zoals door het 

Platform in 2002 al aangegeven:

1	 het	onderwijs;

2	 de	school	als	sociale	organisatie;

3	 fysieke	voorzieningen,	zoals	kluisjes	en	camera’s;
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4 het melden en afhandelen van incidenten en het 

omgaan met calamiteiten.

De Monitor Sociale Veiligheid wordt door het Expertise-

centrum Beroepsonderwijs (ecbo)5 uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met de MBO Raad (Platform Veiligheid). 

De monitor wordt gefinancierd uit het (aanvullend) 

SLOA-budget dat ecbo van het ministerie van OCW 

ontvangt.

De eerste meting van de monitor (nulmeting) vond 

plaats in 2002. Nadien zijn metingen uitgevoerd in 2004, 

2006 en 2008. Deze rapportage betreft de laatste meting 

in 2011. In dit rapport (deel 2) worden de uitkomsten bij 

de medewerkers beschreven. In deel 1wordt dat gedaan 

voor de studenten en in deel 3 komt het beleid aan de 

orde.

1.2 Opzet van de rapportage

Het rapport is verder als volgt opgebouwd:

1	 opzet	en	uitvoering	van	het	onderzoek	(hoofdstuk	2);

2 de resultaten met een onderscheid naar de 

subjectieve en objectieve veiligheid (hoofdstuk 3 t/m 

5);

3 een samenvatting (voorin het rapport opgenomen).

Het hoofdstuk over de opzet en uitvoering van de 

monitor is een verantwoording van de werkwijze, de 

enquête en van de respons. De volledige enquête is in 

de bijlage opgenomen.

De objectieve veiligheid wordt in twee hoofdstukken 

beschreven. In hoofdstuk 3 komt het materieel geweld 

(diefstal en vandalisme) tegen medewerkers aan de 

orde en in hoofdstuk 4 het psychisch-fysieke geweld, 

zoals pesten, bedreiging, lichamelijk geweld of verbale 

agressie. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe veilig 

medewerkers zich in diverse situaties voelen (de 

subjectieve veiligheid). In alle drie de hoofstukken 

worden de ontwikkelingen tussen 2002 (2004) en de 

laatste meting in 2011 in kaart gebracht. Daarmee 

worden eventuele trends zichtbaar gemaakt en is snel 

te zien of het mbo al dan niet veiliger is geworden voor 

medewerkers.
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2.1 Opzet van het onderzoek

De Monitor Sociale Veiligheid is een kwantitatief 

onderzoek onder medewerkers6 in het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Medewerkers uit aan het 

onderzoek deelnemende mbo-instellingen ontvangen 

daartoe een vragenlijst. In deze paragraaf worden de 

populatie en steekproeftrekking beschreven en komt 

het instrumentarium aan de orde.

Populatie en steekproefkader

De populatie bestaat uit alle bekostigde onderwijs-

instellingen in het mbo: roc’s, aoc’s en vakscholen. Het 

steekproefkader bestaat uit alle onderwijslocaties van 

de instellingen in het mbo die lid zijn van Platform 

Veiligheid in het mbo. Bijna alle instellingen zijn lid.

Evenals in eerdere metingen is gekozen voor locaties 

als eenheid van onderzoek en niet voor instellingen. De 

meeste mbo-instellingen bestaan namelijk uit meerdere 

locaties, elk met een vaak specifieke samenstelling, een 

eigen cultuur en een eigen sociale en fysieke omgeving. 

Die factoren kunnen afzonderlijk en in samenhang van 

invloed zijn op de sociale veiligheid. Bij de interpretatie 

van de resultaten van deze monitor – die mede bedoeld 

is om instellingen van relevante beleidsinformatie te 

voorzien7 – moet met deze diversiteit rekening worden 

gehouden.

Instrument en variabelen

Thema’s in de monitor

In de enquête worden vragen gesteld over vier thema’s:

•	 achtergrondgegevens	van	medewerkers;

•	 vormen	van	ongewenst	gedrag	(materieel	en	

psychisch-fysiek	geweld);

•	 het	veiligheidsgevoel;

•	 aspecten	van	veiligheidsbeleid.

Van de drie eerste onderdelen worden de belangrijkste 

variabelen hieronder beschreven. De uitwerking 

in de concrete vragen is te vinden in de als bijlage 

opgenomen vragenlijst. De verantwoording van het 

thema ‘veiligheidsbeleid’ gebeurt in deel 3.

De achtergrondgegevens van medewerkers

Er worden drie soorten achtergrondgegevens 

onderscheiden: persoonskenmerken, functiekenmerken 

en locatiekenmerken. De achtergrondgegevens maken 

het mogelijk om verschillen in veiligheid tussen groepen 

medewerkers na te gaan. Dat maakt gerichter beleid 

mogelijk.

Als persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd en 

seksuele geaardheid in het onderzoek opgenomen. 

Vragen naar die kenmerken kunnen worden 

overgeslagen om te voorkomen dat medewerkers 

die bang zijn dat hun anonimiteit in het geding is, 

de enquête afbreken. De functie kenmerken hebben 

betrekking op de aard van de functie, de mate van 

contact met studenten en de duur dat men op de 

locatie werkt. Er zijn aparte vragen voor de volgende 

kenmerken:

•	 onderwijsgevend	(OP)	versus	ondersteunend	(OOP);

•	 leidinggevend	versus	uitvoerend;

•	 aanstellingsduur	op	de	locatie;

•	 de	aanwezigheid	per	week	op	de	locatie;

•	 de	mate	van	contact	met	studenten;

•	 lesgeven	aan	of	betrokkenheid	bij	opleidingen	

onderscheiden naar niveau.

Een zevende kenmerk, de plaats van de locatie in de vier 

grote steden (G4) of de rest van het land, is bekend op 

basis van de deelname van een instelling.

Ongewenst gedrag

Bij medewerkers worden twee vormen van ongewenst 

gedrag onderscheiden: materieel geweld en psychisch-

fysiek geweld.

Materieel geweld. Bij materieel geweld of materiële 

agressie wordt schade toegebracht aan de 

eigendommen van een ander. Vernieling of opzettelijke 

beschadiging en diefstal van goederen of geld zijn 

hier de twee hoofdvormen. Slachtoffers krijgen enkele 

vervolgvragen te beantwoorden: de frequentie van 

incidenten, de aard van de eigendommen en het 

melden van een incident.

Psychisch-fysiek geweld. Bij psychisch-fysiek geweld 

wordt iemands geestelijke of lichamelijke integriteit 

beschadigd. Zo kan door psychische agressie, 

bijvoorbeeld pesten, iemand bang of onzeker worden. 

Lichamelijk geweld kan fysieke verwondingen 

opleveren, maar tegelijkertijd ook psychische wonden 

veroorzaken. Of er sprake is van agressie, zoals pesten 

of bedreigen, is niet altijd objectief vast te stellen. Waar 

de dader het als een geintje afdoet, kan het slachtoffer 

het wel degelijk als pesten of bedreiging ervaren. In de 

monitor is het perspectief van het slachtoffer gekozen. 

Als een medewerker (of student) rapporteert dat hij 

gepest is, dan wordt dat als zodanig in de monitor 
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verwerkt. Psychisch-fysiek geweld is onderscheiden 

naar vormen die in de alledaagse omgang gemakkelijk 

herkenbaar zijn. De vormen zijn zo gekozen, dat er zo 

min mogelijk onderlinge overlap is. Onderscheiden zijn:

•	 pesten	en	discriminatie;

•	 bedreiging	(afpersing,	dwingen	tot	ongewenst	

gedrag,	overige	bedreigingen);

•	 lichamelijk	geweld;

•	 seksuele	intimidatie	en	seksueel	geweld;

•	 verbale	agressie;

•	 digitale	agressie.

Elk vorm wordt apart bevraagd. Voor slachtoffers zijn er 

steeds enkele vervolgvragen, zoals over de frequentie 

van het aantal incidenten, de aard van het geweld, 

de door het slachtoffer ervaren gevolgen en over het 

melden en afhandelen van de agressie.

Beantwoording van vragen over gebeurtenissen uit 

het verleden is niet altijd even gemakkelijk. Vooral als 

het om gebeurtenissen gaat die weinig impact hebben 

gehad op iemand of als de periode waarover wordt 

gevraagd te lang is. Agressie grijpt echter veelal diep in 

en laat de nodige sporen bij iemand achter. Verwacht 

mag worden dat dergelijke voorvallen gemakkelijker 

worden herinnerd. Door de periode waarover moet 

worden gerapporteerd relatief kort te houden (vier 

maanden) wordt de kans verkleind dat een slachtoffer 

het is vergeten of er niet meer aan denkt. In de monitor 

wordt daarom gevraagd om te rapporteren over het 

semester voorafgaand aan de periode van bevraging. 

Degenen die in de periode januari-februari de monitor 

krijgen voorgelegd wordt gevraagd om incidenten te 

rapporteren die tussen de zomer- en de kerstvakantie 

van dat schooljaar hebben plaatsgevonden. 

Degenen die in de periode mei-juni aan de monitor 

meewerken, krijgen vragen over de periode vanaf de 

kerstvakantie tot de meivakantie. De twee perioden 

zijn vergelijkbaar in tijdsduur. Analyses van gegevens 

uit eerdere monitoren laten zien dat de resultaten uit 

beide perioden goed vergelijkbaar zijn. De gegevens 

uit de twee perioden kunnen dan ook in eenzelfde 

analyse worden opgenomen. Tot twee afnameperioden 

is besloten na verzoeken van mbo-instellingen die 

vanwege eigen enquêtes niet in de periode januari-

februari aan de monitor konden meewerken.

Subjectieve veiligheid

De subjectieve veiligheid verwijst naar het gevoel 

van veiligheid. Dat gevoel is vaak situatiegebonden, 

bijvoorbeeld doordat iemand in die situatie met agressie 

is geconfronteerd, maar ook doordat een situatie op 

zich bij sommigen een gevoel van onveiligheid kan 

oproepen, zoals een donker pad naar de fietsenstalling. 

Die dreiging van gevaar kan in een andere situatie 

minder zijn of misschien wel helemaal afwezig. Een 

docent die in een lesruimte gepest of bedreigd is, 

voelt zich daar wellicht minder veilig, terwijl hij de 

personeelskamer nog steeds als heel veilig ervaart. 

Vanwege die afhankelijkheid worden voor medewerkers 

in een ondersteunende functie vier en voor docenten 

vijf verschillende en duidelijk herkenbare situaties 

onderscheiden:

•	 de	lesruimten	(alleen	voor	docenten);

•	 de	eigen	werkruimten,	inclusief	de	personeelskamer;

•	 de	openbare	ruimten	in	het	gebouw	(gangen	en	

kantine);

•	 het	schoolterrein	en	de	stalling;

•	 de	directe	omgeving	van	de	school.

Medewerkers kunnen hun gevoel van veiligheid 

aangeven op een 7-puntsschaal, lopend van zeer 

onveilig (1) naar zeer veilig (7). De middencategorie 

(4) is niet neutraal, maar verwijst naar een enigszins 

onbestemd gevoel: zich niet veilig, maar zich ook niet 

onveilig voelen.

2.2 Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd tussen september 2010 en 

december 2011. In het najaar van 2010 zijn alle mbo-

instellingen door het Platform Veiligheid aangeschreven 

met het verzoek om aan de monitor 2011 mee te 

werken. In het najaar zijn met de instellingen die zich 

hadden aangemeld verdere voorbereidingen getroffen: 

de enquêtes zijn aangepast en in de ROCspiegel8 klaar 

gezet, waarbij voor enkele roc’s een aantal eigen vragen 

zijn opgenomen. Verder is de organisatie van de afname 

geregeld. Onder andere zijn de e-mailadressen van de 

medewerkers beschikbaar gesteld. Om anonimiteit 

te kunnen garanderen regelt ecbo de afnames vanuit 

ROCspiegel. Ecbo heeft als enige partij toegang tot de 

database.

De feitelijke afname is in twee perioden georganiseerd: 

in de periode januari-februari en in de periode mei-juni. 

Zoals aangegeven is tot twee afnameperioden besloten 

op verzoek van mbo-instellingen.
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Steekproeftrekking: deelname aan het onderzoek

In oktober 2010 zijn alle mbo-instellingen door het 

Platform Veiligheid aangeschreven voor medewerking 

aan de monitor. Instellingen die zich hadden aangemeld, 

konden vervolgens de locatie(s) opgeven. Steeds 

meer instellingen kiezen voor een instellingsbrede 

deelname. Voor het onderzoek op de betreffende 

locaties zijn de mailadressen van alle medewerkers, 

zowel onderwijsgevenden (OP) als degenen in 

een onderwijsondersteunende functie (OOP), ter 

beschikking gesteld. Alle medewerkers zijn vervolgens 

vanuit de ROCspiegel via een e-mail uitgenodigd de 

monitor in te vullen.

De dataverzameling

De data zijn tussen half januari en begin maart (eerste 

afnameperiode) en tussen begin mei en half juni 

(tweede afnameperiode) digitaal verzameld via de 

ROCspiegel. Alle medewerkers zijn door ecbo via hun 

e-mailadres aangeschreven met het verzoek om mee te 

werken. Vanuit ROCspiegel zijn de gegevens als SPSS-

bestand (pakket statistische analyses) gedownload. Het 

bestand is op volledigheid van achtergrondgegevens 

en op inconsistenties gecontroleerd en waar mogelijk 

aangepast. Na controle is de representativiteit van de 

steekproef bepaald aan de hand van gegevens van 

medewerkers die bij DUO9 bekend zijn en beschikbaar 

worden gesteld op de website www.bgo.nl.

Analyses

Voor de analyses zijn de gegevens van de twee perioden 

(zomer- tot kerstvakantie en kerst- tot meivakantie) bij 

elkaar genomen. De afgelopen metingen is gebleken dat 

de resultaten van die twee perioden weinig van elkaar 

verschillen. In ieder geval is er geen sprake van een 

systematisch verschil waarin het percentage slachtoffers 

in de ene periode groter is dan in de andere.

Eerst zijn analyses uitgevoerd ten behoeve van 

de instellingsrapportages. Daarvoor is gebruik 

gemaakt van beschrijvende statistische procedures 

(frequentietabellen en kruistabellen). Voor de 

instellingsrapportages zijn geen verdere statistische 

berekeningen uitgevoerd. Dat is wel gedaan voor 

de landelijke rapportage. Kruistabelanalyses, 

correlatieanalyses en variantieanalyses zijn uitgevoerd, 

daarbij gebruik makend van standaard statistische 

programmatuur (SPSS).

Rapportage

De monitor voorziet in instellingsrapportages en 

landelijke rapportages. Alle instellingen die aan 

het onderzoek meewerken, ontvangen eigen 

locatierapporten. Om instellingen die in de periode 

januari-februari hebben meegewerkt alvast inzage 

te geven in de uitkomsten, zijn in juni voorlopige 

rapporten opgestuurd met de landelijke gegevens uit 

de monitor 2008. In oktober 2011 zijn de definitieve 

locatierapporten naar alle deelnemende instellingen 

toegestuurd. In die rapporten zijn de nieuwe landelijke 

gegevens verwerkt voor benchmarking. De rapporten 

zijn zo opgesteld dat de resultaten van een locatie 

kunnen worden vergeleken met die van:

•	 alle	deelnemende	locaties	van	een	instelling	als	

totaal;

•	 het	landelijke	totaal;

•	 de	vier	grote	steden	in	ons	land	(G4);

•	 de	rest	van	het	land.

Daarnaast ontvingen de instellingen een 

excelprogramma waarmee ze op een gedetailleerder 

niveau hun eigen resultaten konden bekijken en 

vergelijken, ook met de landelijke uitkomsten.

De landelijke rapporten met de uitkomsten voor 

studenten en personeel zijn in november en december 

opgesteld, het beleidsdeel is opgesteld in begin 2012.

2.3 De deelname aan het onderzoek

Van de aangeschreven instellingen hebben er 22 aan de 

monitor 2011 deelgenomen: 18 roc’s en 4 vakscholen. 

In totaal zijn op 160 locaties vragenlijsten uitgezet. De 

instellingen en locaties zijn geografisch goed gespreid 

over ons land.

Veel instellingen die niet aan de monitor meewerkten 

gaven als reden de enquêtedruk op en/of het 

samenvallen van de monitor met eigen enquêtes. Ook 

is gewezen op de deelname aan de enquête die onder 

studenten wordt uitgezet door de JongerenOrganisatie 

Beroepsonderwijs (de JOB-enquête).

In 2011 hebben meer instellingen aan de monitor 

deelgenomen dan in 2008 (15), maar minder dan in 2004 

en 2006 (bijna 30). In totaal zijn iets meer dan 17.000 

medewerkers uitgenodigd de monitor in te vullen. 

Door circa 8.300 medewerkers (docenten en overig 

personeel) is daar gehoor aan gegeven. Dat komt neer 

op een respons van bijna 50%. Het aantal respondenten 

per locatie varieert van minder dan 10 tot 352 met een 

gemiddelde van 40 per locatie.
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Verdeling van de responsgroep naar 

achtergrondkenmerken

In totaal zijn van 8.296 medewerkers geldige gegevens 

verzameld. Dat is ongeveer 17% van het totaal aantal 

medewerkers in de mbo-sector. De responsgroep 

kan naar functie en geslacht worden vergeleken met 

de populatie in de mbo-sector. Voor die vergelijking 

is gebruik gemaakt van gegevens op de website 

Basisgegevens onderwijs (www.bgo.nl). Ook kon een 

vergelijking worden gemaakt met de deelname aan 

voorgaande metingen.

Twee derde van de respondenten behoort tot het 

onderwijsgevend personeel (OP) en een derde tot het 

onderwijsondersteunend personeel (OOP). De deelname 

van het OOP komt daarmee iets lager uit dan in 2006 

(37%) en 2008 (38%). De verdeling tussen OP en OOP 

kwam in 2006 en 2008 vrijwel overeen met de landelijke 

verdeling in de populatie, maar in 2011 is er sprake 

van een duidelijke afwijking. De samenstelling van de 

populatie is in de afgelopen jaren namelijk veranderd, 

terwijl de verhoudingen in de responsgroep min of 

meer gelijk zijn gebleven. Het aantal medewerkers in 

een onderwijsondersteunende functie in de populatie is 

blijkens de gegevens van de website www.bgo.nl tussen 

2006 en 2010 toegenomen van ongeveer 36 naar 42%.

Tabel 2.1 Functie x geslacht

Geslacht
Man Vrouw

Functie n % n %
OP 2711 49,9 2717 50,1
OOP 1052 37,0 1788 63,0
Totaal 3763 45,5 4505 54,5

Meer vrouwen dan mannen hebben aan de monitor 

2011 deelgenomen (54,5 versus 45,5%). Bij docenten is 

de verdeling tussen mannen en vrouwen in evenwicht, 

wat ook in de populatie het geval is. De verhouding 

in de deelname van mannen en vrouwen bij het 

ondersteunend personeel (63% vrouwen om 37% 

mannen) wijkt licht af van de verdeling in de populatie 

(61 om 39%).

Tabel 2.2 Functie x leeftijd

Leeftijd
Totaal ≤25 26-35 35-45 46-55 ≥56

Functie aantal % % % % %
OP 5254 2,7 11,7 19,9 37,7 28,1

OOP 2741 3,0 15,0 23,6 34,0 24,4
Totaal 7995 2,8 12,8 21,2 36,4 26,8

Ruim 6 op de 10 respondenten zijn ouder dan 45 jaar 

en iets meer dan een kwart (26,8%) is ouder dan 55. Het 

percentage oudere respondenten is iets hoger bij OP’ers 

dan OOP’ers. Ook op dit punt is de responsgroep in hoge 

mate vergelijkbaar met die uit voorgaande metingen. 

Wel neemt het aandeel medewerkers boven de 55 jaar 

in de metingen steeds iets toe: 2004 13,5%, 2006 16,1%, 

2008 20,6 en 2011: 26,8%.

De vraag naar de seksuele geaardheid is door bijna 1 op 

de 5 medewerkers niet beantwoord. Dat percentage is 

iets hoger dan in 2008 (19,1% om 15,2% in 2008), maar 

veel hoger dan in 2006 (5,8%). Het verschil met 2006 is 

te verklaren door de mogelijkheid in 2008 en 2011 om 

die vraag over te slaan. Dat is gedaan om te voorkomen 

dat medewerkers de enquête zouden afbreken als ze 

deze vraag verplicht moesten beantwoorden. Verder 

is in 2011 het aantal antwoordcategorieën uitgebreid: 

naast heteroseksueel en homoseksueel is de categorie 

biseksueel toegevoegd. Van degenen die aangaven 

homoseksueel of biseksueel te zijn, behoort 1 op 4 

tot die laatste categorie. Het percentage homo- en 

biseksuele medewerkers, voor zover opgegeven, komt in 

2011 uit op 3,7%. Dat wijkt nauwelijks af van 2006 (3,6%) 

en 2008 (3,5%).

Een vergelijking met de uitkomsten van een onderzoek 

door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2010) 

naar de seksuele geaardheid in de Nederlandse 

bevolking maakt duidelijk dat het percentage 

respondenten dat in de monitor opgeeft homo- of 

biseksueel te zijn niet veel afwijkt van het landelijke 

beeld. Het SCP komt in een steekproef van bijna 2000 

Nederlanders van 16 jaar en ouder bij zowel mannen als 

vrouwen uit op 4 à 5% (Keuzekamp, 2010).

In absolute aantallen gaat het in de monitor echter 

om een vrij kleine groep medewerkers die aangeeft 

Figuur 2.1 Personeel naar functie: onderwijsgevend (OP) 
en onderwijsondersteunend (OOP)
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homo- of biseksueel te zijn, namelijk 251 in 2011. Dat is 

in het algemeen een te kleine groep om er uitspraken 

over te kunnen doen vanwege de kans op vrij grote 

toevalsfluctuaties. Daarom worden, waar mogelijk, ook 

de groepen van vergelijkbare omvang uit 2006 en 2008 

in de analyses betrokken. Door de resultaten van de 

twee voorgaande metingen erbij te betrekken, wordt 

dat probleem dus grotendeels voorkomen.

Tabel 2.3 Functie x leidinggevend

Leidinggevend
Totaal ja nee

Functie aantal % %
OP 5.451 10,5 89,5

OOP 2.845 14,8 85,2

Totaal 8.296 11,9 88,1

Ongeveer 12% van de respondenten heeft een 

leidinggevende functie. In vergelijking met de 

voorgaande meting is dat percentage afgenomen. 

In 2004 was dat nog 17,2%, in 2006 15,7% en 2008 

13,7%. De bereidheid van leidinggevenden om aan de 

monitor mee te werken, kan zijn afgenomen, maar het 

is ook mogelijk dat het aantal leidinggevenden aan 

het afnemen is. Omdat er geen populatiegegevens op 

dit punt beschikbaar zijn, kan hierover geen uitspraak 

worden gedaan.

2 op de 10 respondenten werkt op een locatie in een 

van de vier grote steden (G4). Dat is vergelijkbaar met de 

verhouding in de monitor 2006 (22%). In de steekproef 

van 2008 was de G4 oververtegenwoordigd (32%). Ook 

op dit punt is een vergelijking met de populatie niet 

mogelijk.

2.4 Representativiteit van de 
responsgroep

De samenstelling van de steekproef komt op een 

aantal punten goed overeen met die van de populatie 

en de responsgroepen uit voorgaande metingen. In 

de verhouding onderwijsgevend personeel versus 

ondersteunend personeel wijkt de responsgroep echter 

af van de populatie.

Om de verhouding in de responsgroep zoveel mogelijk 

in overeenstemming te brengen met de populatie 

is de responsgroep op twee kenmerken waarvan de 

populatiegegevens beschikbaar zijn gewogen, namelijk 

op geslacht en op functie (OP en OOP).

Gewichten zijn bepaald door de percentages in 

de populatie te delen door de overeenkomstige 

percentages in de responsgroep. Bijvoorbeeld: het 

percentage mannelijke OP’ers in de populatie van 2010 

is 29,0% en in de responsgroep 32,8%. Het berekende 

gewicht van 0,88 zorgt ervoor dat in de analyses het 

aandeel van de mannelijke OP’ers dus wordt verlaagd. 

De berekende gewichten voor de laatste metingen zijn 

in tabel 2.4 opgenomen.

Tabel 2.4 Toegekende gewichten voor functie en geslacht

Meting
Functie Geslacht 2006 2008 2011
OP man 1,02 1,03 0,88

vrouw 1,03 0,96 0,87

OOP man 0,94 0,97 1,31

vrouw 0,97 1,04 1,18

In 2006 en 2008 zijn de gewichten iets anders berekend. 

Voor beide metingen is gebruik gemaakt van populatie-

gegevens uit 2006 die door de MBO Raad beschikbaar 

waren gesteld. Daarin was ook een verdeling naar de 

G4 en de rest van het land opgenomen. Dat laatste 

gegeven is opgenomen in de populatie gegevens op 

de website www.bgo.nl. Vanwege de iets afwijkende 

berekening van de gewichten ten opzichte van 

voorgaande metingen kunnen er in dit rapport kleine 

afwijkingen in de gepresenteerde resultaten voor 2006 

en 2008 voorkomen ten opzichte van de resultaten in de 

voorgaande rapportages.

De gewichten worden overigens alleen toegepast in de 

analyses gericht op uitspraken over de hele populatie. 

In analyses waarin de resultaten van groepen met elkaar 

worden vergeleken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen 

of OP’ers en OOP’ers, zijn de gewichten uitgeschakeld.

Figuur 2.2 Deelname uit de G4
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komt het materieel geweld (diefstal 

en vandalisme) aan de orde. Hoewel de school als 

organisatie ook slachtoffer kan zijn, richt de monitor zich 

alleen op medewerkers. Aan hen is gevraagd diefstal en/

of vernieling van persoonlijke eigendommen te melden, 

waartoe spullen worden gerekend die nodig zijn in het 

werk of het onderwijs. De grens tussen eigendommen 

van de school en persoonlijke eigendommen is niet 

altijd scherp te trekken. Een deel van de medewerkers 

neemt diefstal of vernieling van schooleigendommen 

namelijk persoonlijk op. Om te voorkomen dat eenzelfde 

incident op school niet door meerdere medewerkers 

wordt gemeld, is de nadruk gelegd op persoonlijke 

spullen of spullen die een medewerker zelf gebruikt in 

zijn of haar werk.

De monitor inventariseert bij medewerkers het materieel 

geweld in het semester voorafgaand aan het invullen 

van de vragenlijst. Dat kan de periode van de zomer- tot 

de kerstvakantie zijn of de periode van de kerst- tot de 

meivakantie.

De slachtoffers van diefstal en/of vandalisme kregen 

vervolgvragen om in te kunnen zoomen op een incident. 

Gevraagd is naar de frequentie, het soort eigendommen 

en het melden van incidenten. Het laatste aspect komt 

in de beleidsrapportage aan de orde.

Twee indicatoren brengen de omvang en de ernst van 

het materieel geweld in beeld:

•	 het	percentage	slachtoffers;

•	 het	aantal	incidenten	per	100	medewerkers.

Ook wordt beschreven welke groepen medewerkers 

een groter risico op materieel geweld lopen. Die 

groepen worden onderscheiden op basis van een 

aantal achtergrondkenmerken. Ten slotte wordt de 

beeldvorming van medewerkers over het materieel 

geweld op de eigen locatie besproken. Met name gaat 

het om de vraag of medewerkers een idee hebben over 

trends in materieel geweld op de eigen locatie.

Allereerst wordt de omvang en ernst van het materieel 

geweld besproken (paragraaf 3.2), vervolgens de 

risicogroepen (paragraaf 3.3) en in de laatste paragraaf 

(3.4) worden trends in materieel geweld in beeld 

gebracht, waarbij ook aandacht is hoe medewerkers 

daar zelf tegen aankijken.

3.2 Omvang en ernst van het materieel 
geweld

Eerst wordt beschreven welk percentage medewerkers 

in een van de twee semesters van het schooljaar 2010-

2011 slachtoffer is geweest van materieel geweld 

(indicator 1) en vervolgens komt het aantal incidenten 

per 100 medewerkers aan de orde (indicator 2).

Indicator 1: het percentage slachtoffers van diefstal 

en vandalisme

De eerste indicator, het percentage slachtoffers van 

diefstal en/of vandalisme, komt voor de populatie uit op 

5,2. Dat is iets lager dan in 2006 (6,3%) en dan in 2008 

(6,0%). Overall gezien hadden iets meer medewerkers 

last van diefstal (3,1%) dan van vandalisme (2,3%). 

In 2008 was dat ook het geval. Een klein deel van de 

medewerkers kreeg met beide vormen van materieel 

geweld te maken. Figuur 3.1 toont de percentages 

slachtoffers onderscheiden naar OP en OOP en naar 

leidinggevenden en niet-leidinggevenden.

Evenals in voorgaande metingen zijn onderwijs-

gevenden vaker slachtoffer van materieel geweld: 

6,2% tegenover 3,7% van de medewerkers in een 

ondersteunende functie. OP’ers lopen dus meer risico 

op diefstal en vandalisme dan OOP’ers. Deels heeft 

dat te maken met meer meldingen van vernieling 

en diefstal van schooleigendommen door OP’ers. 

Ook leidinggevenden krijgen wat vaker met dit soort 

ongewenst gedrag te maken: 5,7% van hen is slachtoffer 

tegenover 5,3% van de OOP’ers. Het verschil is niet 

statistisch significant (p=0,59), maar het gaat in dezelfde 

richting als in voorgaande metingen. Binnen beide 

functiegroepen (leidinggevend/niet-leidinggevend) 

hebben OP’ers wat vaker last van materieel geweld dan 

Figuur 3.1 Slachtoffers materieel geweld
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OOP’ers. De verschillen zijn statistisch significant, maar 

wel in lijn met eerdere metingen.

Indicator 2: het aantal incidenten van materieel 

geweld

In de eerste indicator telt een slachtoffer één keer mee 

ongeacht het aantal incidenten. De tweede indicator, 

het aantal incidenten per 100 medewerkers, houdt wel 

rekening met de frequentie. Alvorens deze indicator 

te presenteren wordt eerst de frequentieverdeling 

getoond.

Het merendeel van de slachtoffers (62%) meldt dat in het 

betreffende semester een keer iets van hen is gestolen 

of vernield. Dat is 3,2% van alle medewerkers. Bijna 2 

op de 10 slachtoffers (1% in de populatie) overkomt 

het twee keer en ruim 1 op de 10 (bijna 1% van alle 

medewerkers) krijgt er nog vaker mee te maken. Het 

betreft vooral onderwijsgevenden en leidinggevenden 

en dat heeft vooral te maken met vandalisme en diefstal 

van schooleigendommen. Ook in voorgaande metingen 

zagen we dat.

De tweede indicator, het aantal incidenten per 100 

medewerkers, is in figuur 3.3 weergegeven voor 

de populatie als geheel (bovenste balk) en voor de 

onderscheiden functiegroepen.

Per 100 medewerkers zijn er iets meer dan 10 incidenten 

in een semester. In 2008 kwamen we nog uit op 11,8 

incidenten per 100 medewerkers.

De verhoudingen in figuur 3.3 komen grotendeels 

overeen met de verhoudingen in figuur 3.1. OP’ers 

en leidinggevenden hebben niet alleen meer kans 

slachtoffer te worden van materieel geweld, zoals 

we zagen, de kans is ook groter dat ze er herhaald 

mee te maken krijgen. Het aantal incidenten per 100 

medewerkers is in die twee groepen duidelijk groter dan 

bij OOP’ers en niet-leidinggevenden.

3.3 Risicogroepen

Het risico op diefstal of vernieling van eigendommen 

is niet voor iedere medewerker even groot. Onderwijs-

gevenden lopen meer risico dan medewerkers in een 

ondersteunende functie, wat vooral te maken heeft met 

vernieling of diefstal van schooleigendommen.

In deze paragraaf worden ook verschillen tussen andere 

groepen in kaart gebracht (tabel 3.1). De percentages 

slachtoffers zijn berekend voor zowel materieel geweld 

als voor vandalisme en diefstal afzonderlijk. Statistisch 

significante verschillen zijn in de tabellen aangegeven. 

Figuur 3.4 brengt in beeld wat gestolen of vernield is. 

Ook dat zegt iets over risico’s.

In de analyses zijn medewerkers ingedeeld naar de 

volgende achtergrondkenmerken:

•	 persoonskenmerken	(geslacht,	leeftijd	en	seksuele	

geaardheid);

•	 functiekenmerken	(OP	versus	OOP,	leidinggevend	

versus niet-leidinggevend, verblijfsduur op de locatie, 

mate van contact met studenten en betrokkenheid 

bij	opleidingen	onderscheiden	naar	niveau);

•	 locatiekenmerken	(G4	versus	rest	van	het	land).

Persoonskenmerken

Van de persoonskenmerken geeft alleen het geslacht 

duidelijke verschillen te zien. Voor de twee andere 

kenmerken, leeftijd en seksuele geaardheid, zijn er geen 

noemenswaardige verschillen gevonden.

Geslacht. Meer mannen dan vrouwen krijgen te maken 

met materieel geweld (6,8% versus 4,2%). Dat is een vrij 

robuust gegeven. Het verschil is te zien bij het OP en het 

Figuur 3.2 Incidenten van materieel geweld per slachtoffer
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OOP en ook bij de afzonderlijke vormen van materieel 

geweld. Die resultaten komen overeen met die uit de 

metingen van 2006 en 2008.

Leeftijd. De kans slachtoffer te worden van materieel 

geweld heeft geen relatie met de leeftijd van 

medewerkers. Ook in voorgaande metingen zijn er 

geen verschillen gevonden tussen leeftijdsgroepen. 

De leeftijd van de medewerkers levert dus geen aparte 

risicogroepen op.

Seksuele geaardheid. In tegenstelling tot 2008 is er 

in 2011 geen verband gevonden tussen de seksuele 

geaardheid van medewerkers en de kans op diefstal 

of vandalisme. Homoseksuele medewerkers lopen 

net	zo	veel	risico	als	heteroseksuele	medewerkers;	de	

percentages slachtoffers zijn respectievelijk 4,9 en 5,3. 

Kijken we naar de voorgaande metingen, dan is het 

beeld van 2011 vergelijkbaar met dat van 2006. Ook 

toen was het percentage homoseksuele slachtoffers 

iets lager, maar was het verschil niet statistisch 

significant. In 2008 lag het percentage slachtoffers onder 

Tabel 3.1 Slachtoffers materieel geweld

  Totaal OP OOP
Totaal MGT V D MGT V D MGT V D

Geslacht aantal %** %** %** %** %** % %** % %*
man 3723 6,8 3,3 3,9 7,4 3,6 4,3 5,1 2,3 3,0
vrouw 4454 4,2 1,6 2,7 5,0 1,7 3,4 2,9 1,5 1,6
Leeftijd aantal % % % % % % % % %
≤ 25 jaar 223 5,4 1,8 4,0 5,7 1,4 4,3 4,8 2,4 3,6
26-35 jaar 1011 6,0 2,3 4,3 6,8 2,3 4,8 4,9 2,2 3,4
36-45 jaar 1676 5,4 3,0 2,7 6,7 3,8 3,4 3,4 1,9 1,6
46-55 jaar 2875 5,6 2,4 3,4 6,5 2,8 3,9 3,7 1,5 2,2
≥ 55 jaar 2125 4,9 2,2 3,1 5,5 2,3 3,6 3,5 1,8 1,8
Seksuele aard aantal % % % % % % % % %
heteroseksueel 6405 5,3 2,3 3,3 6,2 2,7 3,8 3,6 1,6 2,2
homoseksueel 246 4,9 2,0 2,8 5,9 3,0 3,0 2,6 0,0 2,6
Leidinggevend aantal % % % % %* % % % %
ja 978 5,7 3,2 3,1 7,1 4,1 3,9 3,8 1,9 1,9
nee 7226 5,3 2,3 3,3 6,1 2,5 3,9 3,7 1,7 2,1
Werkzaam op locatie aantal % % % % % % % % %
< ½ jaar 730 4,7 2,3 2,5 6,4 3,1 3,3 1,8 1,1 1,1
½ - 1 jaar 593 4,4 1,3 3,5 5,0 1,5 4,1 3,5 1,2 2,7
1 - 2 jaar 937 5,7 2,6 3,5 6,8 3,0 4,5 4,0 1,9 2,1
2 - 5 jaar 2363 5,0 2,3 2,7 5,9 2,5 3,5 3,2 2,0 1,2
> 5 jaar 3371 5,7 2,4 3,6 6,3 2,7 3,9 4,3 1,7 2,8
Aanwezigheid aantal %** %* %* %** %* %* % % %
½ - 1½ dagen 245 2,9 1,6 1,6 2,7 1,1 1,6 3,4 3,4 1,7
2 - 3½ dagen 2733 4,6 1,8 2,8 5,1 2,0 3,1 3,5 1,5 2,0
4 - 5 dagen 5226 5,9 2,7 3,6 7,1 3,2 4,4 3,8 1,9 2,1
Contact met cursisten aantal %** %** %** %* % %* %** % %
niet/nauwelijks 1353 3,2 1,4 2,0 6,1 2,6 5,2 2,9 1,3 1,7
paar keer / week 1000 3,1 1,6 1,5 3,7 2,0 1,6 2,6 1,2 1,4
dagelijks paar keer 1796 5,3 2,6 3,1 5,6 2,5 3,4 4,6 2,7 2,4
dagelijks frequent 4055 6,7 2,8 4,2 6,8 2,8 4,3 5,7 2,5 3,4
Geeft les op aantal % % % % %* % % % %
niveau 1- 2 (en 3-4) 2437 6,5 3,1 3,8
alleen niveau 3-4 2287 6,3 2,1 4,5
4 Grote steden aantal % % %** % % %** % % %
ja 1725 6,0 2,0 4,3 7,4 2,6 5,3 3,4 1,0 2,5
nee 6479 5,2 2,5 3,0 5,9 2,7 3,5 3,8 2,0 2,0
Totaal 8204 5,2 2,3 3,1 6,2 2,7 3,9 3,7 1,8 2,1
*	p<0,05;	**p<0,01

MGT=totaal;	V=vandalisme;	D=diefstal
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homoseksuele medewerkers wel hoger, 10% tegenover 

6% onder heteroseksuele medewerkers (p<0,01). Er is al 

gewezen op fluctuaties in kleine groepen. Daar is deels 

voor te controleren door een gemiddeld beeld over de 

drie metingen van 2006, 2008 en 2011 te berekenen. Van 

de homoseksuele medewerkers blijkt 6,6% slachtoffer 

te zijn geweest van materieel geweld en van de 

heteroseksuele medewerkers 5,9%. Het verschil is echter 

niet statistisch significant, zodat de conclusie vooralsnog 

kan zijn dat er geen verschil is tussen beide groepen.

Functiekenmerken

Er is al op gewezen dat leidinggevenden vaker 

met diefstal en vandalisme te maken krijgen dan 

medewerkers in een uitvoerende functie. Een groter 

risico is ook gevonden voor drie van de vier overige 

functiekenmerken waarop medewerkers zijn in te delen. 

Dat zijn de aanwezigheid op de locatie, de contacttijd 

met studenten en voor docenten het niveau van de 

opleiding waar ze les geven. De duur van aanstelling op 

een locatie laat geen verband zien met materieel geweld 

en dat was in de vorige metingen ook het geval.

De aanwezigheid op de locatie. De tijd die een 

medewerker per week op de locatie aanwezig is, 

hangt samen met de kans slachtoffer te worden van 

materieel geweld. Los van andere factoren staat iemand 

die langer aanwezig is langer bloot aan diefstal of 

vandalisme zouden we kunnen zeggen. En dat blijkt 

ook zo. Medewerkers die 4 tot 5 dagen op een locatie 

werken, hebben een twee keer zo hoge kans dat iets 

van hen wordt gestolen of vernield als medewerkers 

die ten hoogste 1,5 dag aanwezig zijn. Het percentage 

slachtoffers loopt ook op met de aanwezigheid: 2,6 bij 

minder dan 1,5 dag, 4,6 als iemand 2 tot 3,5 dag op 

een locatie werkt en 5,9 bij een werkweek van 4 tot 

5 dagen. Dat doet vermoeden dat met name diefstal 

meer objectgericht dan persoonsgericht is. Met andere 

woorden: het gaat de daders van diefstal meer om de 

spullen en minder om (het pesten of treiteren) van de 

eigenaar.

Contacttijd met studenten. Voor alle medewerkers 

tezamen is er een samenhang tussen materieel geweld 

en het contact met studenten. Bij meer of frequenter 

contact lopen medewerkers ook meer risico op diefstal 

of vernieling van eigendommen. Dat verband zien 

we echter alleen bij het OOP. Van de OOP’ers die in 

hun werk niet of nauwelijks te maken hebben met 

studenten, wordt tussen de 2,5 en 3% slachtoffer en 

dat loopt op naar ongeveer 6% bij frequente interactie 

met studenten. Voor diefstal zijn de effecten groter dan 

voor vandalisme. In eerdere metingen zijn vergelijkbare 

verschillen gevonden. Dat er geen effect is bij het OP is 

begrijpelijk. OP’ers geven bijna allemaal les en hebben 

uit hoofde van hun functie dus sowieso veel contact met 

studenten. Met andere woorden: binnen die groep is een 

onderscheid naar de mate van contact met studenten 

niet of nauwelijks aan de orde.

Het opleidingsniveau waar medewerkers bij betrokken zijn. 

In eerdere metingen is gebleken dat de betrokkenheid 

bij opleidingen van niveau 1 en 2 of van niveau 3 en 4 

een rol speelt. Ongewenst gedrag komt vaker voor in 

opleidingen op niveau 1 en 2 dan in opleidingen op 

niveau 3 en 4. Dat vinden we terug in het ongewenst 

gedrag tegen docenten. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren is er geen overall verschil: 6,5% van de docenten 

die lesgeven op niveau 1 en 2 heeft in 2011 last gehad 

van materieel geweld en 6,3% van de docenten die 

uitsluitend lesgeven op niveau 3 en 4. Er is wel een 

statistisch significant verschil voor vandalisme: het risico 

op vandalisme is wat groter bij docenten die lesgeven 

op niveau 1 en 2. Zo’n 3% wordt slachtoffer tegenover 

circa 2% van degenen die alleen met deelnemers op 

niveau 3 en 4 te maken hebben. Ook in voorgaande 

metingen had het verschil meer betrekking op 

vandalisme dan op diefstal.

Locatiekenmerken

Personeel op locaties in de vier grote steden van ons 

land (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) 

heeft meer kans op materieel geweld dan medewerkers 

die buiten de G4 werken. Dat effect doet zich alleen 

voor bij OP’ers en blijft beperkt tot vandalisme. Van de 

OP’ers in de G4 heeft 5,3% vernieling van eigendommen 

gemeld tegenover 3,5% van de OP’ers buiten de G4. In 

voorgaande metingen was dat verschil iets groter.

Soorten eigendommen als risicofactor

Slachtoffers van materieel geweld konden aangeven wat 

van hen was gestolen of vernield: geld, schoolspullen, 

Figuur 3.4 Eigendommen die zijn vernield of gestolen
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persoonlijke of digitale spullen, een vervoermiddel of 

iets anders. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.4. 

Daarin representeren de balken rechts de percentages 

gebaseerd op het aantal slachtoffers en links de 

percentages gebaseerd op alle respondenten.

Schoolspullen. Bovenaan de lijst van gestolen of 

vernielde eigendommen staan spullen die nodig zijn in 

het werk. Ruim de helft van de slachtoffers (2,2% van alle 

medewerkers) is daar net als in voorgaande metingen de 

dupe van. Bij diefstal zijn het spullen van medewerkers 

zelf, zoals pennen, boeken of tassen, alsook spullen 

die nodig zijn voor het werk of een rol spelen bij het 

uitoefenen van de functie. Denk bijvoorbeeld aan 

sportmaterialen bij docenten Sport en Bewegen, aan 

snoep- en etenswaren bij kantinemedewerkers en aan 

gereedschap en instrumenten bij praktijkdocenten. Bij 

vernieling en beschadiging gaat het soms om dezelfde 

voorwerpen als bij diefstal, maar vaker is het meubilair of 

(onder)delen van het gebouw (muren, ramen, enz.).

Vanwege het grote risico op diefstal (en vandalisme) van 

dit soort spullen is het op veel locaties standaardbeleid 

om lokalen en ruimtes na gebruik af te sluiten.

Vervoermiddelen. Vervoermiddelen of onderdelen 

van vervoermiddelen staan op de tweede plaats van 

meest gestolen of vernielde eigendommen (26%). 

In voorgaande metingen was dat percentage iets 

lager: 23% in 2006 en 21% in 2008. Naar de populatie 

afgemeten gaat het om circa 1% van alle medewerkers 

die per semester van dit soort ongewenst gedrag schade 

ondervindt. In ongeveer 6 op de 7 incidenten betreft 

het vernieling of beschadiging van (onderdelen van) 

vervoermiddelen en in ongeveer 1 op de 7 incidenten 

diefstal. Uit een van de vorige metingen bleek dat te 

krappe stallingen, gemakkelijk voor buitenstaanders 

toegankelijke stallingen en niet afsluitbare stallingen 

dit soort ongewenst gedrag in de hand werken. Het 

is dan ook niet verbazingwekkend dat 80% van de 

medewerkers voorstander is van camerabewaking in de 

fietsenstalling en op het parkeerterrein.

Digitale spullen. In de monitor 2011 is voor het eerst de 

antwoordcategorie ‘digitale eigendommen’ opgenomen. 

Dat is gedaan, omdat in de meting van 2008 relatief 

veel slachtoffers van diefstal bij ‘overige spullen’ digitale 

zaken hadden genoemd. Deze digitale spullen, zoals 

mobieltjes, laptops, camera’s en usb-sticks, staan in de 

top 3 van wat bij medewerkers op school wordt gestolen 

of vernield. Bij ruim 1 op de 5 slachtoffers van materieel 

geweld gaat het om dit soort zaken. Dat komt neer op 

bijna 1% van alle medewerkers.

Persoonlijke spullen. Persoonlijke eigendommen 

zijn ongeveer even vaak doelwit van dieven als van 

vandalen. Een kleine 20% van de slachtoffers heeft 

zaken zoals kleding, huissleutels, cadeaubonnen of 

andere persoonlijke spullen opgegeven bij vernieling 

of bij diefstal. Dat percentage staat ongeveer gelijk 

aan 1% van alle medewerkers en is vergelijkbaar met 

voorgaande metingen.

Geld. Wederom vergelijkbaar met eerdere metingen is 

dat het bij 9% van de slachtoffers om diefstal van geld 

of een bankpasje gaat. Dat komt neer op 0,4% van alle 

medewerkers. Het hoeft niet altijd het geld van een 

Figuur 3.5 Percentage slachtoffers van materieel geweld: 2002–2011
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medewerker zelf te zijn, maar het kan ook gaan om geld 

van school dat uit de kantine of bij de administratie is 

gestolen.

3.4 Trends in materieel geweld

De twee indicatoren die hiervoor zijn besproken 

gebruiken we hier om trends in materieel geweld tegen 

medewerkers in beeld te brengen. De eerste indicator, 

het percentage slachtoffers, is al vanaf de eerste meting 

berekend, de tweede, het aantal incidenten per 100 

medewerkers, vanaf de meting 2004.

Het percentage slachtoffers van materieel geweld 

tussen 2002 en 2011

Het percentage slachtoffers van materieel geweld in de 

metingen vanaf 2002 is weergegeven in figuur 3.5. Naast 

de trendlijn voor de totale groep zijn in de figuur ook de 

trendlijnen opgenomen voor OP’ers en OOP’ers.

In eerdere rapportages is een neerwaartse trend gemeld 

in het percentage slachtoffers van materieel geweld. 

In 2008 leek die trend te stagneren, maar de resultaten 

in 2011 wijzen op een verdergaande daling in het 

percentage slachtoffers. Het percentage slachtoffer van 

diefstal en vandalisme is in 2011 namelijk lager dan in 

2008 (p<0,05). Het percentage slachtoffers is tussen 

2002 en 2011 meer dan gehalveerd, namelijk van circa 

12 naar circa 5.

De daling van materieel geweld tussen 2008 en 2011 

zien we vooral bij het ondersteunend personeel (OOP). 

In de loop der jaren is het percentage slachtoffers 

afgenomen van 9 à 10 in 2002 naar 3 à 4 in 2011 

(p<0,01). Bij het onderwijsgevend personeel (OP) vlakt 

de daling af. Het percentage slachtoffers ging tussen 

2006 en 2008 nog wel omlaag, maar het resultaat in 

2011 wijkt niet duidelijk af van dat in 2008 (2008 6,3% en 

2011	6,2%;	p=0,28).

De dalende trend in het percentage slachtoffers van 

materieel geweld als totaal is ook voor de afzonderlijke 

vormen diefstal en vandalisme waar te nemen in figuur 

3.6.

De daling tussen 2008 en 2011 was groter voor diefstal 

dan voor vandalisme. Dit is niet verwonderlijk gezien de 

trendbreuk die in 2008 voor diefstal is geconstateerd. 

Het percentage slachtoffers van diefstal nam tussen 

2006 en 2008 namelijk toe. De laatste meting van 2011 

duidt erop dat het toeval of een tijdelijke toename 

betreft. Het percentage slachtoffers van diefstal is 

in 2011 weer afgenomen en komt zelfs iets lager uit 

dan in 2006 (2006 3,6%, 2008 4,5% en 2011 3,1%). De 

toename in 2008 is in verband gebracht met de diefstal 

van digitale spullen. Mogelijk dat de instellingen en 

medewerkers alerter zijn geworden om dit soort diefstal 

te voorkomen.

Wordt in figuur 3.6 de lijn voor vandalisme gevolgd, 

dan wordt duidelijk dat de daling in het percentage 

slachtoffers in de eerdere metingen iets groter was. Tot 

dusver ging het percentage slachtoffers telkens met 

ruim 1 procentpunt omlaag. Tussen 2008 en 2011 is 

de afname weliswaar geringer (0,5 procentpunt), maar 

nog wel statistisch significant (p<0,05). Het vandalisme 

Figuur 3.6 Percentage slachtoffers van vandalisme en diefstal: 2002-2011
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op mbo-instellingen lijkt dus weer verder te zijn 

afgenomen.

Voor OOP’ers is het beeld heltzelfde als voor het totale 

personeel. De neerwaartse trend is zowel te zien 

voor diefstal als voor vandalisme (p<0,01). Bij OP’ers 

is het percentage slachtoffers van materieel geweld 

gelijk gebleven tussen 2008 en 2011. Het percentage 

slachtoffers van vandalisme is gelijk gebleven, maar het 

percentage slachtoffers van diefstal onder OP’ers is licht 

gedaald van 4,7 in 2008 naar 3,9 in 2011 (p<0,05).

Het aantal incidenten van materieel geweld tussen 

2004 en 2011

Een aanvullende indicator om trends in diefstal en 

vandalisme op het spoor te komen is het aantal 

incidenten. Om een standaard te hebben is gekozen 

voor het aantal incidenten per 100 medewerkers. Die 

indicator is vanaf de monitor 2004 te berekenen. Het 

resultaat voor de metingen tot nu toe is te zien in figuur 

3.7.

Evenals het percentage slachtoffers daalt ook het aantal 

incidenten van materieel geweld in mbo-instellingen. 

Tussen 2004 en 2011 is het aantal incidenten per 100 

medewerkers met een kwart afgenomen van 14,3 naar 

10,6. Dat is gemiddeld 1 incident per meting minder. 

Tussen 2008 en 2011 is de daling ook verder gegaan. 

De daling in die periode is echter slechts zeer ten dele 

toe te schrijven aan gemiddeld minder incidenten per 

slachtoffer. In 2008 was het gemiddelde per slachtoffer 

2,2 en in 2011 2,0. De belangrijkste factor is de daling 

van het percentage slachtoffers in die periode.

Die dalende trend in het aantal incidenten geldt zowel 

voor diefstal als voor vandalisme. Het aantal incidenten 

van diefstal is gedaald van 5,8 in 2008 naar 5,0 in 2011 

en het aantal incidenten van vernieling van 6,8 naar 5,9.

Kijken we naar de twee functiegroepen, OP’ers en 

OOP’ers, dan valt er geen daling van het aantal 

incidenten waar te nemen bij het onderwijzend 

personeel. Bij uitvoerende OP’ers is het aantal incidenten 

per 100 medewerkers tussen 2008 en 2011 gelijk 

gebleven (11). Ook het percentage slachtoffers in die 

groep is in die periode gelijk gebleven, zagen we al 

eerder.

Bij leidinggevende OP’ers is het aantal incidenten per 

100 medewerkers zelfs toegenomen van circa 18 in 

2008 naar zo’n 21 in 2011. Het percentage slachtoffers 

is in die groep waarschijnlijk ongeveer gelijk gebleven. 

Het percentage is in 2011 weliswaar iets lager dan in 

2008, maar het verschil is niet statistisch significant 

(8,5%	in	2008	en	7,1%	in	2011;	p=0,28).	Dat	betekent	dat	

slachtoffers van materieel geweld onder leidinggevende 

OP’ers tussen 2008 en 2011 vaker te maken hebben 

gekregen met diefstal en vandalisme. Gezien het relatief 

kleine aantal leidinggevenden OP’ers in de responsgroep 

is niet uit te sluiten dat het om toeval gaat.

Bij het ondersteunend personeel (OOP) zet de dalende 

trend in het aantal incidenten per 100 medewerkers 

wel verder door. Waar dat aantal tussen 2006 en 2008 

ongeveer gelijk bleef voor uitvoerende OOP’ers, zien we 

tussen 2008 en 2011 weer een daling van 11,0 naar 7,8. 

Deze daling hangt vooral samen met de afname in het 

percentage slachtoffers onder uitvoerende OOP’ers. Het 

Figuur 3.7 Aantal incidenten van materieel geweld per 100 medewerkers: 2004–2011
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gemiddeld aantal incidenten per slachtoffer is namelijk 

vrijwel gelijk gebleven: 2,3 in 2008 en 2,2 in 2011. Een 

opvallend grote daling in de tweede indicator is op te 

merken bij leidinggevende OOP’ers, namelijk van 16 à 

17 in 2008 naar 7 in 2011. Ook hier is dat toe te schrijven 

aan een afname in het percentage slachtoffers van 

materieel geweld en ook hier past de waarschuwing 

dat vanwege het relatief kleine aantal leidinggevende 

OOP’ers de kans op toeval niet is uit te sluiten. De 

komende monitor zal moeten uitwijzen of het om een 

reële afname gaat.

Het beeld bij medewerkers over materieel geweld op 

de locatie

Om als medewerker een goed beeld te kunnen creëren 

van trends in (materieel) geweld op de eigen locatie, 

is het noodzakelijk jaarlijks inzicht te hebben in het 

percentage slachtoffers of het in het aantal incidenten. 

Dat soort informatie is veelal niet beschikbaar en het 

moet daarom worden betwijfeld of medewerkers een 

reëel beeld kunnen hebben van mogelijke trends. Die 

twijfel vinden we ook terug in de antwoorden van veel 

medewerkers op de vraag naar de toe- of afname van 

diefstal en vandalisme op de eigen locatie. Naast de 

categorieën ‘toegenomen’, ‘hetzelfde gebleven’, ‘enige 

mate toegenomen’ en ‘sterk toegenomen’, kon het 

antwoord ‘weet ik niet’ worden aangekruist. Ruim de 

helft van de medewerkers koos dat laatste antwoord.

Hoewel het niet zinvol lijkt om de antwoorden van 

medewerkers die wel een trend aangeven serieus te 

nemen als een indicator voor geweld op een locatie, is 

het wel nuttig om te kijken hoe medewerkers erover 

denken, wat de beeldvorming is en of die beeldvorming 

invloed heeft op het veiligheidsgevoel. Dat laatste komt 

in hoofdstuk 5 aan de orde, hier beperken we ons tot 

de beeldvorming. Hoe denken medewerkers over het 

materieel geweld op de eigen locatie?

Medewerkers die langer dan een semester op de locatie 

werkten, is gevraagd of diefstal en vandalisme op de 

locatie in de afgelopen jaren waren afgenomen, waren 

gelijk gebleven of waren toegenomen. In de analyses 

is ook apart gekeken naar slachtoffers van materieel 

geweld en medewerkers die daar geen last van hadden 

gehad. Tabel 3.2 toont de resultaten.

Het eerste dat in de tabel opvalt en waar we al op 

hebben gewezen, is het grote aantal medewerkers 

dat geen antwoord kan geven op de vraag naar een 

trend. Ruim de helft kan er niets over zeggen. Dat 

bevestigt het vermoeden dat veel medewerkers te 

weinig weten van wat er zich op hun locatie afspeelt. 

Verder valt op dat circa 14% denkt dat het materiële 

geweld is toegenomen, ondanks dat de monitor een 

constante daling in geweld te zien geeft. Het percentage 

medewerkers dat wel een daling vermoedt is minder 

dan 10%.

De beeldvorming wordt deels bepaald door eigen 

ervaringen. Slachtoffers van diefstal en/of vandalisme 

geven niet alleen vaker een antwoord op de vraag naar 

een trend, ze hebben ook aanzienlijk vaker het idee dat 

die vormen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. 

Bijna 25% van de slachtoffers denkt aan een toename 

tegenover iets meer dan 10% van de overige 

medewerkers.

In deze paragraaf is aan de hand van twee indicatoren 

een beeld geschetst van de ontwikkeling van het 

materieel geweld in de mbo-sector. Voor zowel diefstal 

als vandalisme zet de dalende trend die in eerdere 

monitoren naar voren kwam verder door. Zowel het 

percentage slachtoffers als het aantal incidenten is 

tussen 2008 en 2011 verder afgenomen. Meer dan de 

helft van de medewerkers is zich ervan bewust dat ze 

niet goed op de hoogte zijn van die ontwikkelingen. 

Veel medewerkers die er wel iets over denken te 

kunnen zeggen, lopen echter met een verkeerd beeld 

rond, een beeld dat niet overeenkomt met de mate 

waarin diefstal en vandalisme zich feitelijk voordoen 

op hun locatie. Een verkeerde beeldvorming is minder 

onschuldig als het misschien lijkt. In hoofdstuk 5 zullen 

we namelijk zien dat de beeldvorming een rol speelt in 

het veiligheidsgevoel.

Tabel 3.2 Beeldvorming van de ontwikkeling van materieel geweld op de locatie

  Toe- of afname materieel geweld
Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet
materieel geweld Aantal % % % % %
Ja 1506 7,6 26,0 16,8 7,2 42,4
Nee 5540 7,9 24,8 8,7 2,2 56,3
Totaal 7046 7,8 25,1 10,4 3,3 53,3
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4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het psychisch-fysiek geweld 

tegen medewerkers beschreven. Er zijn zes vormen van 

agressie onderscheiden:

•	 pesten	en	discriminatie;

•	 bedreiging;

•	 lichamelijk	geweld,	met	onderscheidingen	naar	de	

ernst	van	het	geweld;

•	 seksuele	intimidatie	en	geweld,	onderscheiden	naar	

de	aard	in	vier	vormen;

•	 verbale	agressie;

•	 digitale	agressie.

Slachtoffers kregen vervolgvragen te beantwoorden 

gericht op verdere informatie over een incident, zoals 

de frequentie, de pleger van de agressie, de aard van de 

agressie en de persoonlijke gevolgen. Ook zijn vragen 

gesteld over het melden en afhandelen van incidenten. 

Die laatste gegevens komen in een aparte rapportage 

over het beleid terug.

Op basis van de gegevens zijn er drie indicatoren 

opgesteld die de omvang en ernst van de problematiek 

in kaart brengen. Twee ervan hebben betrekking op de 

omvang van de agressie en een op de ernst.

Eerst wordt de omvang van het psychisch-fysieke 

geweld beschreven (paragraaf 4.2), vervolgens wordt 

ingegaan op risicofactoren in combinatie met aandacht 

voor de afzonderlijke vormen van psychisch-fysieke 

agressie (paragraaf 4.3 ). De persoonlijke gevolgen 

voor de slachtoffers komen in paragraaf 4.4 aan de 

orde. Ten slotte wordt een vergelijking gemaakt met de 

uitkomsten uit eerdere monitoren (paragraaf 4.5).

4.2 De omvang van psychisch-fysieke 
agressie

De omvang van psychisch-fysieke agressie wordt, 

evenals bij materieel geweld, aan de hand van twee 

indicatoren beschreven: a) het percentage slachtoffers 

en b) het totaal aantal incidenten per 100 medewerkers 

in een van de semesters waarover is gerapporteerd. 

In die twee indicatoren is verbale agressie niet 

opgenomen.

Indicator 1: het percentage slachtoffers van 

psychisch-fysiek geweld

In het schooljaar 2010-2011 was 7,1% van de 

medewerkers in een van de twee semesters slachtoffer 

van pesten, discriminatie, bedreiging, lichamelijk 

geweld en/of seksuele intimidatie. De meesten zijn 

slachtoffer van een van die vormen, een deel van twee 

of meer vormen. Medewerkers hebben het meest last 

van pesten en discriminatie: 4,7% is daar slachtoffer 

van. Bedreiging komt minder voor (2,0% slachtoffer) 

en seksuele intimidatie en agressie (1,2% slachtoffers), 

digitale agressie (0,5%) en lichamelijk geweld (0,2%) 

nog minder. Daarnaast, dus niet in het totale percentage 

opgenomen, krijgt 18% van alle medewerkers te maken 

met verbale agressie.

In figuur 4.1 is het overall percentage slachtoffers van 

psychisch-fysieke agressie onderscheiden naar OP en 

OOP en naar leidinggevend en niet-leidinggevend.

Het onderwijsgevend personeel (OP) heeft duidelijk 

meer last van psychisch-fysieke agressie dan het 

ondersteunend personeel (OOP). Van de OP’ers is 

8,4% slachtoffer en van de OOP’ers 5,3%. Dat verschil 

is vergelijkbaar met dat in 2008. Ook het uitvoerend 

personeel krijgt vaker met agressie te maken dan de 

leidinggevenden: 7,6% versus 5,9% slachtoffers. Het 

verschil tussen leidinggevend en uitvoerend personeel is 

het grootst in de groep OP’ers. Van de docenten is 8,6% 

slachtoffers van psychisch-fysiek geweld tegenover 6,5% 

van hun leidinggevenden. Het verschil bij OOP’ers is 

gering: 5,4% van de uitvoerende OOP’ers krijgt te maken 

met agressie en 5,0% van de leidinggevende OOP’ers. 

Ook voor leidinggevenden en uitvoerenden komen de 

uitkomsten grotendeels overeen met die in 2008.

Evenals in 2008 krijgt het uitvoerend personeel vaker 

met verbale agressie te maken dan leidinggevenden: 

in beide metingen is het percentage slachtoffers van 

verbale agressie onder de uitvoerenden 19 en onder 

Figuur 4.1 Slachtoffers pf-geweld (exclusief verbaal en 
digitaal geweld)
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leidinggevenden 16. Het verschil tussen OP’ers en 

OOP’ers is op dit punt veel groter. Zo’n 22% van de 

OP’ers heeft last van verbale agressie tegenover 12% 

van de OOP’ers. Voor OP’ers komt dat overeen met het 

percentage in 2008, bij OOP’ers is het 2 procentpunten 

lager: 12 tegenover 14% in 2008.

Indicator 2: het aantal incidenten van psychisch-

fysiek geweld

De eerste indicator is een onderschatting van het 

aantal incidenten van psychisch-fysieke agressie, omdat 

iemand meer dan een keer slachtoffer kan zijn. De 

tweede indicator houdt wel rekening met de frequentie. 

Wel is het aantal incidenten per medewerker afgetopt op 

10 en zijn verbale en digitale agressie niet in de indicator 

meegenomen. Met name bij pesten en discriminatie, 

maar ook bij sommige vormen van seksuele intimidatie, 

kunnen medewerkers zeer geregeld lastig worden 

gevallen. Ook is het moeilijk om van dat soort agressie 

de frequentie precies vast te stellen, vandaar dat die 

vormen met maximaal 10 incidenten per slachtoffer 

in de indicator zijn verwerkt. Eerst wordt aangegeven 

hoe vaak medewerkers in een semester met agressie te 

maken krijgen (figuur 4.2), daarna komt de indicator aan 

de orde.

Het merendeel van de slachtoffers wordt een beperkt 

aantal keer lastig gevallen: 16% krijgt er één keer mee 

te maken en ongeveer 50% twee tot drie keer. Daar 

staat tegenover dat zo’n 10% van de slachtoffers (bijna 

1% van alle medewerkers) zeer geregeld met agressie 

te maken krijgt, veelal gaat het dan om pesten en soms 

om seksuele intimidatie. Uitgaande van circa 30.000 

medewerkers in de mbo-sector, zijn dat ongeveer 250 

medewerkers.

Het aantal incidenten per 100 medewerkers komt voor 

de hele populatie uit op 29,2. Dat is een lichte toename 

ten opzichte van 2006 en 2008. Leidinggevenden 

hebben wat minder vaak last van agressie dan het 

uitvoerend personeel (24,0 versus 32,8 incidenten per 

100 medewerkers). Zowel bij het leidinggevend als het 

uitvoerend personeel zijn het vooral de OP’ers die vaker 

met agressie te maken hebben gekregen. Vergeleken 

met 2008 is met name bij OP’ers het aantal incidenten 

in 2011 toegenomen. Dat is het geval bij docenten en 

leidinggevenden.

Figuur 4.2 Frequentie van het aantal incidenten per 
medewerker
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Figuur 4.3 Aantal incidenten van psychisch-fysiek geweld per 100 medewerkers in een semester
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4.3 Risicogroepen

In deze paragraaf wordt nagegaan welke groepen 

medewerkers gemiddeld vaker met agressie te 

maken krijgen dan andere groepen. Dezelfde 

achtergrondkenmerken als in hoofdstuk 3 zijn gebruikt 

om het personeel in te delen. Tabel 4.1a toont de 

resultaten voor alle medewerkers, de tabellen 4.1b 

en 4.1c respectievelijk voor OP’ers en OOP’ers. In 

de tabellen is het totaal percentage slachtoffers 

opgenomen (kolom PFT), als ook de percentages 

slachtoffers voor de afzonderlijke vormen van agressie. 

Statistisch significante resultaten zijn aangegeven met 

één sterretje (p≤0,05) of met twee sterretjes (p≤0,01). In 

de onderste regel van de tabellen is het resultaat voor 

alle medewerkers te vinden.

Tabel 4.1a Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld: totaal

Slachtoffers vormen van psychisch-fysieke agressie
Aantal PFT PD BD LG SG VG DG

Geslacht stkprf % %* %* % %** % %
man 3763 7,7 5,4 2,4 0,3 0,6 18,0 0,5
vrouw 4505 7,1 4,3 1,7 0,2 1,8 19,6 0,5
Leeftijd stkprf % % % % %** % %
≤ 25 jaar 223 8,1 2,7 1,3 0,9 4,5 18,4 0,4
26-35 jaar 1025 8,1 4,4 2,2 0,3 2,7 21,5 0,5
36-45 jaar 1692 7,2 3,9 2,6 0,2 1,6 18,2 0,5
46-55 jaar 2911 7,1 5,2 1,8 0,2 0,7 19,1 0,6
≥ 55 jaar 2144 7,2 5,1 2,0 0,2 0,6 17,8 0,5
Seksuele aard stkprf %** %** % % %** % %
heteroseksueel 6461 6,9 4,3 2,0 0,3 1,2 18,5 0,5
homoseksueel 251 11,6 8,4 2,4 0,4 3,7 19,1 1,2
Leidinggevend stkprf %* %* % % % %* %
ja 990 5,9 3,4 2,4 0,3 0,9 16,4 0,3
nee 7306 7,6 5,0 2,0 0,2 1,3 19,1 0,6
Werkzaam op locatie stkprf % %* % % % %** %
< ½ jaar 744 5,8 4,0 1,5 0,0 1,0 14,0 0,5
½ - 1 jaar 598 6,5 3,7 1,8 0,2 1,7 18,6 0,2
1 - 2 jaar 946 6,3 3,7 1,8 0,1 1,4 18,4 0,4
2 - 5 jaar 2390 7,3 4,4 2,4 0,3 1,4 19,3 0,7
> 5 jaar 3402 7,9 5,6 1,9 0,4 1,2 19,6 0,5
Aanwezigheid stkprf %** % %* % % %** %
½ - 1½ dagen 250 5,2 4,4 0,4 0,0 1,6 7,6 0,4
2 - 3½ dagen 2764 6,3 4,2 1,7 0,1 1,0 17,0 0,5
4 - 5 dagen 5282 8,0 5,1 2,3 0,3 1,4 20,3 0,5
Contact deelnemers stkprf %** %** %** % %** %** %
niet/nauwelijks 1369 3,1 2,0 0,7 0,1 0,8 5,8 0,3
paar keer / week 1011 3,2 2,0 0,8 0,2 0,5 11,3 0,4
dagelijks paar keer 1813 7,6 5,0 2,2 0,1 1,3 20,1 0,5
dagelijks frequent 4103 9,7 6,4 2,8 0,4 1,6 24,4 0,7
Geeft les op stkprf %** %** %** % % %** %
niveau 1-2 + 3-4 2464 10,8 7,1 3,2 0,4 1,7 26,4 0,7
alleen niveau 3-4 2317 6,8 4,5 1,6 0,2 1,1 20,4 0,6
4 Grote steden stkprf %** %** %** % % %** %
ja 1738 9,3 6,3 2,9 0,3 1,5 21,1 0,6
nee 6558 6,9 4,4 1,8 0,2 1,2 18,2 0,5
Totaal 8296 7,4 4,8 2,1 0,2 1,3 18,8 0,5
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

PFT=totaal	psychisch-fysiek	geweld	exclusief	verbaal	en	digitaal;	PD=pesten	en	discriminatie;	BD=bedreiging;	

LG=lichamelijk	geweld;	SG=seksuele	intimidatie	en	agressie;	VG=verbale	agressie;	DG=digitale	agressie
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Tabel 4.1b Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld: OP

Slachtoffers vormen van psychisch-fysieke agressie
Aantal PFT PD BD LG SG VG DG

Geslacht stkprf % % % % %** %** %
man 2711 8,1 5,6 2,5 0,3 0,6 20,3 0,5
vrouw 2717 8,7 5,3 2,2 0,2 2,0 24,4 0,8
Leeftijd stkprf % % % % %** % %
≤ 25 jaar 140 8,6 3,6 0,0 1,4 5,7 23,6 0,7
26-35 jaar 614 9,0 4,7 2,0 0,2 3,0 24,6 0,3
36-45 jaar 1045 8,5 4,3 3,2 0,4 2,0 23,1 0,9
46-55 jaar 1979 8,0 6,0 2,1 0,2 0,5 22,1 0,7
≥ 55 jaar 1476 8,3 5,8 2,4 0,3 0,8 20,6 0,5
Seksuele aard stkprf % % % % %** % %
heteroseksueel 4222 7,9 4,9 2,4 0,3 1,2 21,7 0,6
homoseksueel 172 11,0 7,6 2,3 0,6 4,1 23,8 1,7
Leidinggevend stkprf % % % % % % %
ja 570 6,5 4,2 2,6 0,4 1,1 19,5 0,5
nee 4881 8,6 5,6 2,3 0,3 1,4 22,6 0,7
Werkzaam op locatie stkprf % % % % % % %
< ½ jaar 460 7,6 5,7 2,0 0,0 1,1 17,8 0,9
½ - 1 jaar 343 7,9 4,1 2,3 0,3 2,1 24,5 0,3
1 - 2 jaar 563 8,0 5,0 2,3 0,2 1,3 22,7 0,4
2 - 5 jaar 1571 8,1 4,8 2,6 0,3 1,6 23,2 0,9
> 5 jaar 2386 8,7 6,1 2,1 0,4 1,2 21,8 0,5
Aanwezigheid stkprf %** % %* %* % %** %
½ - 1½ dagen 191 5,8 5,8 0,0 0,0 1,6 7,3 0,5
2 - 3½ dagen 1866 7,2 4,9 2,0 0,1 1,1 20,5 0,6
4 - 5 dagen 3394 9,2 5,8 2,7 0,4 1,5 24,0 0,7
Contact deelnemers stkprf %** %** %** % % %** %
niet/nauwelijks 118 3,4 2,5 0,0 0,0 1,7 11,9 0,0
paar keer / week 498 3,8 2,6 0,8 0,2 0,6 13,1 0,4
dagelijks paar keer 1259 7,4 5,0 1,9 0,1 1,0 21,4 0,6
dagelijks frequent 3576 9,6 6,2 2,8 0,4 1,5 24,2 0,7
Geeft les op stkprf %** %** %** % % %** %
niveau 1-2 + 3-4 2464 10,8 7,1 3,2 0,4 1,7 26,4 0,7
alleen niveau 3-4 2317 6,8 4,5 1,6 0,2 1,1 20,4 0,6
4 Grote steden stkprf %** %** %** % % %** %
ja 1140 10,6 6,9 3,6 0,4 1,2 25,6 0,8
nee 4311 7,8 5,1 2,0 0,2 1,4 21,4 0,6
Totaal 5451 8,4 5,5 2,4 0,3 1,3 22,3 0,7
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

PFT=totaal	psychisch-fysiek	geweld	exclusief	verbaal	en	digitaal; 

PD=pesten	en	discriminatie;	BD=bedreiging;	LG=lichamelijk	geweld; 

SG=seksuele	intimidatie	en	agressie;	VG=verbale	agressie;	DG=digitale	agressie
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Tabel 4.1c Slachtoffers van psychisch-fysiek geweld: OOP

Slachtoffers vormen van psychisch-fysieke agressie
Aantal PFT PD BD LG SG VG DG

Geslacht stkprf %** %** %* % %* % %
man 1052 6,7 4,8 2,2 0,3 0,7 12,2 0,5
vrouw 1788 4,6 2,8 1,1 0,1 1,4 12,3 0,2
Leeftijd stkprf % % % % %** %* %
≤ 25 jaar 83 7,2 1,2 3,6 0,0 2,4 9,6 0,0
26-35 jaar 411 6,8 3,9 2,4 0,5 2,2 16,8 0,7

36-45 jaar 647 5,1 3,2 1,7 0,0 0,9 10,4 0,0

46-55 jaar 932 5,3 3,5 1,1 0,2 1,3 12,6 0,2
≥ 55 jaar 668 4,8 3,7 1,2 0,2 0,3 11,7 0,3
Seksuele aard stkprf %** %** % % % % %
heteroseksueel 2239 5,0 3,2 1,3 0,2 1,2 12,3 0,3
homoseksueel 79 12,7 10,1 2,5 0,0 2,6 8,9 0,0
Leidinggevend stkprf % % % % % % %
ja 420 5,0 2,4 2,2 0,2 0,7 12,1 0,0
nee 2425 5,4 3,7 1,4 0,2 1,2 12,2 0,3
Werkzaam op locatie stkprf %** %** % % % %** %
< ½ jaar 284 2,8 1,4 0,7 0,0 0,7 7,7 0,0
½ - 1 jaar 255 4,7 3,1 1,2 0,0 1,2 10,6 0,0
1 - 2 jaar 383 3,9 1,8 1,0 0,0 1,6 12,0 0,5
2 - 5 jaar 819 5,6 3,5 2,0 0,2 1,0 11,8 0,2
> 5 jaar 1016 6,0 4,4 1,4 0,3 1,2 14,3 0,4
Aanwezigheid stkprf % %* % % % %** %
½ - 1½ dagen 59 3,4 0,0 1,7 0,0 1,7 8,5 0,0
2 - 3½ dagen 898 4,3 2,9 0,9 0,1 0,9 9,8 0,3
4 - 5 dagen 1888 5,9 3,9 1,8 0,2 1,2 13,5 0,3
Contact deelnemers stkprf %** %** % % %** %** %
niet/nauwelijks 1251 3,0 1,9 0,7 0,2 0,7 5,3 0,3
paar keer / week 513 2,5 1,4 0,8 0,2 0,4 9,6 0,4
dagelijks paar keer 554 8,1 5,1 2,7 0,0 1,8 17,1 0,2
dagelijks frequent 527 10,6 7,8 2,7 0,4 1,9 26,2 0,2
Geeft les op stkprf % % % % % % %
niveau 1-2 + 3-4              
alleen niveau 3-4              
4 Grote steden stkprf % %* % % %* % %
ja 598 6,7 5,0 1,5 0,2 1,9 12,4 0,2
nee 2247 5,0 3,1 1,5 0,2 0,9 12,2 0,3
Totaal 2845 5,3 3,5 1,5 0,2 1,1 12,2 0,3
*	p≤0,05;	**	p≤0,01

PFT=totaal	psychisch-fysiek	geweld	exclusief	verbaal	en	digitaal; 

PD=pesten	en	discriminatie;	BD=bedreiging;	LG=lichamelijk	geweld; 

SG=seksuele	intimidatie	en	agressie;	VG=verbale	agressie;	DG=digitale	agressie
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Persoonskenmerken

Van de drie persoonskenmerken blijkt met name de 

seksuele geaardheid van medewerkers aanzienlijke 

verschillen in risico op agressie op te leveren.

Geslacht en leeftijd. Het risico geconfronteerd te worden 

met psychisch-fysieke agressie is voor mannen en 

vrouwen vrijwel gelijk (kolom PFT). Ook leeftijd speelt 

nauwelijks een rol.

In de groep OOP’ers zijn er wel iets meer mannelijke 

slachtoffers, maar het verschil is te gering om van een 

risicogroep te kunnen spreken. Bovendien zijn er geen 

aanwijzingen in eerdere metingen dat mannen meer 

risico lopen.

Als we naar de afzonderlijke vormen van psychisch-

fysiek geweld kijken zijn er een paar verschillen. 

Mannelijke medewerkers, met name OOP’ers, worden 

iets vaker bedreigd. Vrouwelijke medewerkers krijgen 

vaker met seksuele agressie te maken en dat zien we 

zowel bij OP’ers als OOP’ers. De combinatie met leeftijd 

maakt duidelijk dat het vooral jonge vrouwelijke 

medewerkers betreft.

Seksuele geaardheid. Homoseksuele medewerkers 

worden vaker agressief benaderd dan hun 

heteroseksuele collega’s. Van de homoseksuele 

medewerkers is 11,6% slachtoffer tegenover 6,9% van 

de heteroseksuele medewerkers. Dat verschil zien we 

bij OP’ers en OOP’ers. Homoseksuele medewerkers 

worden vooral vaker gepest of gediscrimineerd en 

ze krijgen vaker te maken met seksuele intimidatie. 

In de afzonderlijke analyses voor OP’ers en OOP’ers 

zijn weliswaar geen statistisch significante verschillen 

gevonden, maar de tendens is in beide groepen gelijk 

en komt overeen met bevindingen in voorgaande 

metingen.

Functiekenmerken

Medewerkers in een onderwijsgevende functie zijn 

vaker slachtoffer van psychisch-fysieke agressie dan 

medewerkers in een ondersteunende functie. Tussen 

de 8 en 9% van de OP’ers is slachtoffer van agressie 

(kolom PFT) en 5,3% van de OOP’ers. Het verschil zien 

we met name bij pesten en discriminatie: 5,5% van 

de OP’ers overkomt dat in een semester tegenover 

3,5% van de OOP’ers. Bovendien worden docenten 

en leidinggevende OP’ers veel vaker agressief 

aangesproken: 22,3% versus 12,2% van de OOP’ers. Die 

verschillen komen we in elke meting weer tegen. Dat 

is deels te verklaren door het contact met studenten. 

OOP’ers die veel met studenten te maken hebben, zoals 

conciërges en baliemedewerkers, worden bijna even 

vaak als docenten gepest of agressief aangesproken. 

Het contact met studenten is dan ook een van de 

risicofactoren.

De aanwezigheid op de locatie. Onder ‘aanwezigheid 

op de locatie’ verstaan we het aantal dagen dat een 

medewerker op dezelfde locatie werkt. Het ligt voor de 

hand dat medewerkers met een fulltime functie op een 

locatie meer risico lopen op agressie dan medewerkers 

die een kortere aanstelling hebben. Dat blijk ook het 

geval. Het percentage slachtoffers is het hoogst onder 

medewerkers die 4 of 5 dagen aanwezig zijn (8,0%) en 

het laagst onder degenen die niet meer dan 1,5 dag 

op een locatie werken (5,2%). Ook bij verbale agressie 

gaat het verschil in dezelfde richting. Het percentage 

slachtoffers van verbale agressie is twee keer zo hoog 

onder medewerkers met een (bijna) volledige werkweek 

dan bij medewerkers die hooguit 1,5 dag op de locatie 

zijn. Zowel bij OP’ers als OOP’ers is dat verschil op te 

merken, maar het effect is iets sterker bij OP’ers. Het 

veelvuldige contact met studenten speelt daarin een rol.

Interactie met studenten. Medewerkers die in hun werk 

veel met studenten te maken hebben, zoals docenten, 

conciërges en baliemedewerkers, zijn vaker slachtoffer 

van agressie. Studenten zijn daarmee een risicofactor. 

In voorgaande metingen was daar ook steeds sprake 

van. Het risico om agressief te worden benaderd is bij 

medewerkers die dagelijks met studenten werken zelfs 

ruim drie keer zo groot als bij medewerkers die tijdens 

hun werk helemaal geen studenten zien. Het percentage 

slachtoffers is 9,7 in de groep met dagelijks frequente 

contacten en loopt terug naar 3,1% bij medewerkers 

die in hun werk geen studenten zien. Die samenhang 

zien we bij alle vormen van agressie en de samenhang 

is even sterk bij OP’ers en OOP’ers. Op de student als 

risicofactor komen we hieronder nog terug als het gaat 

om daders van agressie.

In veel mbo-instellingen zijn beleidsmakers zich bewust 

van het grotere risico op agressie bij medewerkers die 

veel met studenten te maken hebben. OOP’ers, zoals 

conciërges, baliemedewerkers en kantinemedewerkers, 

krijgen in veel instellingen een cursus of workshop om 

beter te leren omgaan met agressieve studenten. Die 

mogelijkheid wordt ook steeds meer geboden aan 

docenten.

Het opleidingsniveau. Het niveau van de opleidingen 

waar docenten lesgeven, speelt een rol in de kans op 



Personeel

41Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 2: Personeel

agressie. Docenten en leidinggevende OP’ers betrokken 

bij opleidingen op niveau 1 en 2 zijn vaker slachtoffer 

van agressie dan hun collega’s die uitsluitend studenten 

uit opleidingen op niveau 3 en 4 zien, de percentages 

zijn respectievelijk 11 en 7. Eenzelfde tendens zien we 

bij verbale agressie: ruim 25% van de OP’ers betrokken 

bij opleidingen op niveau 1 en 2 krijgt daar mee te 

maken tegenover circa 20% die werken in opleidingen 

op niveau 3 en 4. In voorgaande metingen waren die 

verschillen er ook.

Locatiekenmerken

De vier grote steden kennen een eigen problematiek, 

onder andere op het punt van agressie. Vaak worden 

daarom onderzoeksuitkomsten voor de G4 en de rest 

van het land onderscheiden. Ook hier doen we dat.

Uit de monitor blijkt dat docenten en ondersteunend 

personeel in de G4 vaker belaagd worden dan in de rest 

van het land. In de G4 is iets meer dan 9% slachtoffer van 

diverse vormen van psychisch-fysiek geweld en 21% van 

verbaal geweld. Buiten de G4 gaat het om respectievelijk 

7 en 18%. Die verschillen komen we vanaf de eerste 

monitor steeds weer tegen. Het effect doet zich zowel 

voor bij OP’ers als bij OOP’ers.

Studenten en collega’s als risicofactoren

Hiervoor zijn de studenten als een risicofactor 

bestempeld. Daar zijn overtuigende, maar toch 

indirecte aanwijzingen voor gevonden. Een directe 

aanwijzing ervoor zijn de antwoorden van slachtoffers 

op de vraag naar de plegers van psychisch-fysieke 

agressie. Die antwoorden hebben we op twee manieren 

geanalyseerd. Allereerst is berekend welk percentage 

van de slachtoffers een bepaalde groep als dader heeft 

aangewezen en vervolgens is nagegaan hoe vaak elke 

dadergroep voorkomt in de gemelde incidenten. Tabel 

4.2a toont de resultaten voor de eerste berekening. 

Omdat een slachtoffer met meerdere agressoren te 

maken kan hebben, tellen de percentages van links 

naar rechts tot boven de 100 op. Tabel 4.2b toont de 

uitkomsten voor de tweede benadering. De percentages 

geven het aandeel van elke groep daders weer in het 

totaal aantal meldingen. Hier tellen de percentages wel 

tot 100 op.

In tabel 4.2a is te zien dat twee derde van de slachtoffers 

een student aanwijst als dader van de psychisch-fysieke 

agressie. Dat percentage is iets hoger bij OP’ers (70) en 

komt wat lager uit bij OOP’ers (52). Rekenen we familie 

en vrienden van studenten mee, dan komt er nog 5 tot 7 

procentpunten bovenop. Dat betekent dat een student 

of een relatie van een student de agressor is bij ongeveer 

80% van de OP’ers die slachtoffer zijn van psychisch-

fysieke agressie.

Collega’s gaan zeker niet vrijuit. Door ruim 50% 

van de slachtoffers is namelijk een collega of een 

leidinggevende als agressor aangewezen. Bij OOP’ers 

komt de agressie vaker dan bij OP’ers van een eigen 

collega of leidinggevende. Het percentage OOP’ers 

dat een collega of leidinggevende noemt, is zelfs iets 

hoger dan het percentage dat een student of relatie 

van een student als schuldige aanwijst (58 à 59% versus 

55%). OOP’ers, en waarschijnlijk vooral conciërges en 

baliemedewerkers, hebben ook relatief vaak last van 

buitenstaanders. Door 10 à 11% van de slachtoffers is 

een buitenstaander als de agressor aangewezen. Bij 

OP’ers is dat 6% van de slachtoffers.

Tabel 4.2a Het percentage slachtoffers dat een bepaalde groep als dader heeft aangewezen 

  Plegers psychisch-fysiek geweld
Aantal Student Familie Collega Leiding Overig

Functie slachtoffers % % % % %
OP 459 70,2 7,0 34,2 16,1 5,9
OOP 152 52,0 5,3 38,2 20,4 10,5
Totaal 611 65,6 6,5 35,2 17,2 7,0

Tabel 4.2b Het aandeel van groepen daders in de gemelde incidenten 

  Plegers psychisch-fysiek geweld
Aantal Student Familie Collega Leiding Overig

Functie meldingen % % % % %
OP 959 59,3 4,4 21,3 11,5 3,5
OOP 295 46,1 3,1 29,2 14,9 6,8
Totaal 1254 56,2 4,1 23,1 12,3 4,3
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Het aandeel van de verschillende groepen in de agressie 

tegen medewerkers kunnen we op nog een manier 

zichtbaar maken. Een medewerker kan slachtoffer zijn 

geweest van een of meer vormen van agressie. Voor 

elke vorm kon een of meer daders worden opgegeven. 

Eerst is voor elke groep bepaald hoe vaak ze zijn 

genoemd en vervolgens is hun aantal in het totaal 

aantal meldingen vastgesteld. Het totaal aantal keer 

dat verschillende daders zijn genoemd is te vinden 

in de eerste kolom van tabel 4.2b. In samenhang met 

het aantal slachtoffers in tabel 4.2a (eerste kolom) is te 

berekenen dat elk slachtoffer van een of meer vormen 

van agressie te maken heeft gehad met gemiddeld twee 

verschillende agressoren of met eenzelfde agressor in 

twee verschillende vormen van agressie. Voor elke groep 

daders is zo te bepalen wat hun aandeel is in het totaal 

aantal meldingen.

In de onderste regel van tabel 4.2b is te zien dat 

studenten tezamen met relaties van studenten in 

60% van alle meldingen als dader zijn aangewezen. 

Bij de OP’ers is dat 63 à 64% en bij OOP’ers ongeveer 

49%. Tegelijkertijd blijkt ook dat ruim een derde van 

de agressie is toe te schrijven aan eigen collega’s 

(23,1%) en leidinggevenden (12,3%). OOP’ers hebben 

verhoudingsgewijs wat meer te duchten van collega’s 

en leidinggevenden dan OP’ers: 44% van de gemelde 

agressie komt uit die hoek en dat is bij OP’ers circa 33%. 

Bij ongeveer 4% van alle agressie tegen medewerkers 

is een buitenstaander betrokken en ook van die groep 

hebben OOP’ers relatief wat vaker last dan OP’ers. Zoals 

eerder aangegeven zijn het vooral baliemedewerkers, 

conciërges en sommige leidinggevenden die met die 

groep te maken krijgen.

Studenten zijn dus de grootste risicofactor voor 

medewerkers, zowel voor OP’ers als voor OOP’ers. In het 

verbeteren van de sociale veiligheid zal er ook oog voor 

moeten zijn dat veel agressie uit de hoek van het eigen 

personeel komt. In de volgende paragraaf, die ingaat op 

de gevolgen van agressie, komen we daar op terug.

4.4 Psychisch-fysiek geweld: ernst en 
gevolgen

De invloed van psychisch-fysiek geweld op het 

welbevinden en op het functioneren van slachtoffers is 

niet altijd direct af te leiden uit objectieve typeringen 

van geweld. In eerdere rapportages van de monitor is 

duidelijk geworden dat op het oog lichte vormen van 

ongewenst gedrag ernstigere gevolgen voor slachtoffers 

kunnen hebben dan wellicht vermoed. Het effect van 

agressie op slachtoffers is dan ook een indicator die 

aanvullende informatie geeft over de ernst van de 

agressie in mbo-instellingen. Met deze indicator wordt 

het percentage slachtoffers in beeld gebracht met 

tamelijk tot zeer ernstige gevolgen van agressie.

Zoals aangegeven is de ernst van de gevolgen niet 

zondermeer af te leiden uit de ernst van de agressie 

afgemeten aan objectieve criteria, zoals de frequentie 

van pesterijen of de aard van het letsel bij lichamelijk 

geweld. Op het oog lichte vormen van agressie kunnen 

toch ingrijpende gevolgen hebben voor slachtoffers 

en omgekeerd kan als ernstig te kwalificeren agressie 

minder schadelijke gevolgen hebben voor een 

slachtoffer. De persoonlijkheid van slachtoffers kan 

hierin een rol spelen, maar ook de mate waarin ze 

zich gesteund voelen door hun omgeving (collega’s 

en leidinggevenden). Een goede afhandeling van een 

incident waarin ook aandacht is voor het slachtoffer is 

daar een voorbeeld van. Alvorens de derde indicator te 

beschrijven, wordt eerst de ernst van de agressie in kaart 

gebracht aan de hand van kenmerken van de agressie 

zelf, zoals de frequentie en de aard van de agressie.

Vormen van agressie nader bekeken

De meeste hoofdvormen van psychisch-fysieke agressie 

kunnen worden onderscheiden in subcategorieën die 

de aard van de agressie en daarmee de ernst ervan laten 

zien. Dat laatste geldt in ieder geval voor lichamelijke en 

seksuele agressie.

Pesten en discriminatie. Afgezien van verbale agressie 

komt pesten en discriminatie het vaakst voor: bijna 5% 

van de medewerkers kreeg daar in een semester mee te 

maken. Bij de meeste slachtoffers blijft het beperkt tot 

incidenteel treiteren, maar bij ongeveer 1,5% van alle 

medewerkers neemt het pesten en/of discrimineren 

structurele vormen aan. Wekelijks tot dagelijks 

worden ze meermalen gepest of gediscrimineerd. Het 

percentage medewerkers dat structureel wordt gepest 

en/of gediscrimineerd is ongeveer hetzelfde in het OP 

en het OOP.

Bedreiging. In totaal krijgt 2% van de medewerkers 

in een van de semesters te maken met een of andere 

vorm van bedreiging. In tegenstelling tot pesten 

en discrimineren hebben bedreigingen een meer 

incidenteel karakter. Op uitzonderingen na zijn de 

meeste slachtoffers 1 keer of ten hoogste 2 tot 3 keer 

bedreigd. Bij OOP’ers zijn er nauwelijks slachtoffers die 
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meer keer zijn bedreigd, bij de OP’ers is 0,5% 4 of meer 

keer bedreigd.

Het afdwingen van een bepaalde beslissing is de meest 

voorkomende vorm van bedreiging. Met name bij 

docenten en leidinggevenden komt dit voor. Bij een 

student of familielid als dader moet worden gedacht aan 

het afdwingen van een goede beoordeling, plaatsing in 

een bepaalde opleiding of het intrekken van sancties. 

Nauw verwant aan deze vorm is het aanzetten tot 

ongewenst gedrag, zoals sjoemelen met cijfers. Tezamen 

met het onder druk zetten werd 1,4% van de OP’ers daar 

in een semester slachtoffer van en 0,5% van de OOP’ers. 

Daaruit is af te leiden dat het veelal zaken betreft die op 

een of andere manier met de opleiding van studenten 

te maken hebben. Ongeveer de helft van de slachtoffers 

(1% van alle medewerkers) heeft een andere reden 

opgegeven. Slechts een handjevol medewerkers heeft 

afpersing genoemd als bedreiging. Het is moeilijk aan te 

geven welke vorm van bedreiging ernstiger is. De ernst 

en daarmee de gevolgen voor het slachtoffer zullen 

eerder afhangen van het overwicht van de bedreigers en 

de sancties waarmee wordt gedreigd. Die informatie is 

echter niet opgevraagd.

Lichamelijk geweld. Lichamelijk geweld tegen 

medewerkers komt weinig voor: 0,2% van alle 

medewerkers krijgt daar in een semester mee te maken. 

Dat is iets minder dan in voorgaande metingen (0,5%). 

Of dat op een afname wijst valt nog niet te zeggen. 

Evenals bij bedreigingen heeft lichamelijk geweld een 

incidenteel karakter. Bijna alle slachtoffers hebben 1 

keer te maken gehad met lichamelijk geweld. Bovendien 

gaat het bij de meeste slachtoffers om licht lichamelijk 

geweld, zoals duwen of trekken. Door 2 medewerkers 

is flink lichamelijk geweld gemeld (stompen, slaan, 

krabben enzovoort) en door 2 andere medewerkers 

grof of zwaar lichamelijk geweld. Twee OP’ers hebben 

melding gemaakt van het gebruik van een wapen door 

de dader(s). Als we dat zouden generaliseren naar de 

populatie dan zouden er rond de 20 medewerkers, 

meest docenten, in een van de semesters van het 

schooljaar 2010-2011 slachtoffer zijn geweest van flink 

tot zwaar lichamelijk geweld.

Seksuele agressie. Circa 1,3% van het personeel is 

slachtoffer van seksueel ongewenst gedrag. Dat kan 

uiteenlopen van verbale intimidatie en bedreiging 

(ongewenste seksuele opmerkingen of ongewenste 

voorstellen tot seksueel gedrag) tot lichamelijke 

dreiging (te dicht benaderen, ongewenst aanraken) en 

aanranding.

Seksuele intimidatie, met name ongewenste seksuele 

opmerkingen, komt het meest voor. Ongeveer 1% van 

de medewerkers krijgt daar mee te maken (ongeveer 

8 op de 10 slachtoffers van seksueel agressief gedrag). 

Bij de meesten beperkt zich dat tot incidentele 

opmerkingen, maar bij een klein deel heeft de agressie 

een structureel karakter. Van ongewenste voorstellen tot 

seksueel handelen, had 0,1% van alle medewerkers last 

en van te dicht benaderen of ongewenste lichamelijke 

aanraking 0,4%. Zoals we eerder zagen, zijn het vooral 

jonge vrouwelijke medewerkers die van dit soort 

intimidatie en agressie slachtoffer zijn. Aanranding is 

door 1 medewerker gemeld. Percentages tellen tot 

boven de 100 op, omdat eenzelfde slachtoffer met 

verschillende vormen van seksuele intimidatie te maken 

kan hebben.

Verbale agressie. Verbale agressie, zoals een grote 

mond, onbeschofte bejegening en schelden, is de 

meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag 

waar medewerkers mee te maken krijgen. Van de 

OP’ers heeft 22% er last van en van de OOP’ers 12%. De 

meesten hebben aangegeven dat ze incidenteel (1 tot 

ten hoogste 5 keer) agressief zijn aangesproken. Van 

de docenten en leidinggevende OP’ers krijgt 3,5% er 

geregeld tot zeer geregeld mee ta maken, bij de OOP’ers 

is dat percentage iets lager (1,8%).

Digitale agressie. In de monitor 2008 is voor de 

eerste keer expliciet gevraagd naar digitale agressie. 

Daar wordt onder verstaan het pesten, bedreigen 

of intimideren via mobieltjes, sms-berichten, 

e-mailberichten of plaatsing van filmpjes op internet, 

enz. In 2008 werd circa 1% van de medewerkers met 

deze vorm van agressie geconfronteerd. In de meting 

van 2011 gaat het om 0,5% van het personeel (0,7% van 

de docenten en 0,3% van de OOP’ers).

Indicator 3: gevolgen van agressie bij slachtoffers

Slachtoffers konden de persoonlijke gevolgen van 

agressie aangeven in de volgende antwoordcategorieën:

1	 weinig	last;

2	 voelde	zich	bang	en	gespannen;

3	 ziek	willen	melden,	maar	(nog)	niet	gedaan;

4	 tijdelijk	ziek	gemeld;

5	 wilde	met	werk	stoppen;

6	 kon	werk	daardoor	minder	goed	uitvoeren;

7 ander negatief gevolg.

Voor elk slachtoffer, ongeacht het aantal vormen van 

agressie, is één waarde vastgesteld. In het geval dat 
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iemand van meer vormen van agressie slachtoffer was, is 

het meest ernstige gevolg genomen. Figuur 4.4 toont de 

resultaten. Links staan de percentages voor de populatie, 

rechts de percentages berekend op basis van het aantal 

slachtoffers. Anders dan bij de twee eerste indicatoren, 

zijn in deze indicator ook de slachtoffers van verbale 

en digitale agressie opgenomen. Dat is in de monitor 

van 2008 ook gedaan, maar niet in eerdere, omdat toen 

nog niet is gevraagd naar de gevolgen van digitale en 

verbale agressie.

Iets minder dan de helft van de slachtoffers (45,9%) 

heeft weinig last ondervonden van het psychisch-

fysieke geweld. Ruim de helft kampt dus wel met 

meer of minder ernstige gevolgen van de agressie. Dat 

percentage is hoger dan in 2008 (44 à 45%). Ongeveer 

een derde van de slachtoffers voelde zich gedurende 

kortere of langere tijd gespannen of bang en circa 6% 

kon zijn functie minder goed uitvoeren. Eveneens zo’n 

6% overwoog om met het werk te stoppen. Rond de 5% 

wilde zich ziek melden of heeft zich ziek gemeld.

Als we die percentages vertalen naar de populatie (links 

in figuur 4.4), dan blijkt ruim 11% van alle medewerkers 

met de naweeën van de agressie te zitten. Dat is 2 

procent punten hoger dan in 2008, toen het percentage 

uitkwam op 9. Of er sprake is van een toename is nog 

niet te zeggen. Wel maken de twee laatste metingen 

duidelijk dat rond de 10% van alle medewerkers in meer 

of minder mate en gedurende een kortere of langere 

periode last heeft van de agressie. Landelijk gezien komt 

dat neer op 2500 tot 3000 medewerkers in de mbo-

sector.

Hiervoor hebben we studenten als de grootste 

risicofactor aangewezen in de agressie tegen 

medewerkers. Het beeld wordt iets anders als we 

naar de gevolgen van agressie kijken. Voorgaande 

metingen lieten zien dat agressief gedrag gepleegd 

door leidinggevenden en collega’s vaak diepere 

sporen achterlaat, dan als studenten de agressor zijn. 

Die bevinding wordt in deze monitor bevestigd. De 

resultaten van de monitor 2011 zijn opgenomen in tabel 

4.3, waarin de gevolgen van agressie zijn afgezet tegen 

de verschillende agressoren.

De tabel laat weer zien dat medewerkers veel vaker 

met agressie van studenten dan van collega’s of 

leidinggevenden te maken hebben. Kijken we naar de 

gevolgen van agressie, dan ziet het beeld er heel anders 

uit. Bijna 60% van de medewerkers die lastig gevallen 

zijn door studenten geeft aan er weinig last van te 

ondervinden. Voor iets meer dan 40% zijn de gevolgen 

ingrijpender. Ingrijpende gevolgen zien we bijna twee 

keer zo vaak als een collega de agressor is (75%) en ruim 

twee keer zo vaak als het een leidinggevende betreft 

(bijna 90%).

Het verschil in het effect van de agressie door 

studenten en collega’s komt het duidelijkst naar voren 

Figuur 4.4 Persoonlijke gevolgen van psychisch-fysiek 
geweld voor slachtoffers
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Tabel 4.3 Gevolgen van psychisch-fysiek geweld onderscheiden naar plegers

Pleger psychisch-fysiek geweld

Student Familie Collega
Leiding-

gevende
Buiten-staander

Gevolgen aantal % aantal %  aantal %  aantal %  aantal % 
Weinig last 627 58,7 44 43,6 76 25,4 14 11,8 37 44,0
Ander negatief gevolg 26 2,4 6 5,9 16 5,4 6 5,0 7 8,3
Gespannen / bang 341 31,9 40 39,6 115 38,5 33 27,7 28 33,3
Slechter functioneren 38 3,6 6 5,9 33 11,0 16 13,4 6 7,1
Wilde zich ziek melden 11 1,0 3 3,0 20 6,7 20 16,8 1 1,2
Heeft zich ziek gemeld 6 0,6 5 1,7 2 1,7 1 1,2
Wilde met werk stoppen 17 1,6 28 9,4 27 22,7 4 4,8
Totaal 1068 100 101 100 299 100 119 100 84 100
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in de vier onderste categorieën van tabel 4.3: slechter 

functioneren, zich ziek (willen) melden en met het 

werk willen stoppen. Tellen we de percentages in die 

categorieën op voor de verschillende agressoren, dan 

wordt duidelijk dat de agressie door medewerkers 

relatief veel vaker ernstige consequenties heeft dan de 

agressie door studenten. Het percentage slachtoffers 

met ernstige gevolgen is als volgt voor de groepen 

agressoren: studenten 6,7%, familie van studenten 

8,9%, buitenstaanders 14,3%, collega’s 28,8% en 

leidinggevenden 54,6%. Zetten we dat om naar absolute 

aantallen, dan gaat het in de responsgroep om 81 

medewerkers met ernstige gevolgen als een student of 

zijn familie de agressor is en om 151 medewerkers als 

dat een collega of leidinggevende is. Hoewel het aantal 

medewerkers dat slachtoffer is van de agressie door 

collega’s en leidinggevenden bijna drie keer zo klein is 

dan als een student of zijn familie de agressor is, is het 

aantal slachtoffers met ernstige gevolgen ongeveer 

twee keer zo groot bij medewerkers en leidinggevenden 

als agressor. Met andere woorden: het risico voor 

instellingen dat slachtoffers van agressie minder 

goed functioneren of (tijdelijk) uitvallen of dreigen uit 

te vallen, is dus aanzienlijk groter als een collega of 

leidinggevende de agressie veroorzaakt.

4.5 Een vergelijking met voorgaande 
metingen

In de voorafgaande paragrafen is steeds terloops 

een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van 

voorgaande metingen. Deze paragraaf zoomt specifiek 

in op ontwikkelingen tussen 2002 en 2011. In de 

monitor van 2008 moest worden geconstateerd dat de 

daling in het percentage slachtoffers van psychisch-

fysieke agressie tussen 2002 en 2006 zich tussen 2006 

en 2008 niet had doorgezet. Er leek in 2008 zelfs sprake 

van een lichte stijging ten opzichte van 2006. De vraag 

is of dat toeval was. In deze paragraaf wordt daar 

antwoord op gegeven. Naast de ontwikkeling in het 

percentage slachtoffers wordt ook de trend in het aantal 

incidenten per 100 medewerkers nagegaan en die in het 

percentage medewerkers met ernstige gevolgen van 

psychisch-fysiek agressie.

Indicator 1: slachtoffers van psychisch-fysiek geweld 

tussen 2002 en 2011

Figuur 4.5a en 4.5b tonen de percentages slachtoffers 

van psychisch-fysiek geweld voor het OP, het OOP en 

alle medewerkers in totaal. In figuur 4.5a zijn pesten, 

discriminatie, bedreiging, lichamelijk en seksueel geweld 

bij elkaar genomen. Figuur 4.5b toont de trends voor 

verbale agressie.

Toevoeging van de laatste uitkomsten aan de reeks 

percentages slachtoffers levert voor het OP en het OOP 

verschillende trendlijnen op. Het percentage slachtoffers 

van psychisch-fysiek geweld in de groep OOP’ers lijkt 

verder af te nemen. Dat zien we zowel bij de combinatie 

van de vier vormen van agressie als bij verbale agressie.

Bij OP’ers wordt een aanvankelijke daling (periode 2002 

tot 2006) gevolgd door een toename van het percentage 

slachtoffers van psychisch-fysiek geweld (2006 tot 2011). 

Ook hier zien we dat zowel bij de verschillende vormen 

van agressie tezamen als bij verbale agressie. Hoewel we 

Figuur 4.5a Slachtoffers psychisch-fysieke agressie: 2002 – 2011 (zonder verbale agressie)
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in hoofdstuk 2 hebben gezien dat de samenstelling van 

de responsgroepen in de verschillende metingen goed 

vergelijkbaar is, is nagegaan of dat ook opgaat voor 

risicogroepen. Als daar verschillen in zijn, zou dat een 

verklaring kunnen zijn voor de trendlijn bij OP’ers.

Een verklaring voor het lage percentage slachtoffers 

in 2006 zou een gunstige samenstelling van de 

responsgroep OP’ers kunnen zijn in vergelijking met 

de samenstelling op andere meetmomenten. Analyses 

waarin de metingen van 2006, 2008 en 2011 zijn 

vergeleken wijzen daar echter niet op. Het percentage 

OP’ers dat frequent contact heeft met studenten 

is in alle drie de metingen 88%, het percentage 

homoseksuele medewerkers is in alle drie de metingen 

ongeveer 4% en het percentage leidinggevenden 

verschilt ook nauwelijks (13% in 2006 en 11% in 2008 

en 2011). Twee risicogroepen zijn wel iets minder sterk 

vertegenwoordigd in 2006: OP’ers die 4 tot 5 dagen 

werken op de locatie en OP’ers uit de G4. In 2006 kwam 

17% uit de G4, in 2008 22% en in 2011 21%. Als we 

voor de verschillen in samenstelling op de twee laatste 

variabelen zouden corrigeren door de percentages in 

de risicogroepen voor 2008 en 2011 gelijk te stellen aan 

die van 2006, dan gaat het percentage slachtoffers in 

2008 en 2011 slechts met 0,2% omlaag. Dat betekent dat 

de uitkomst van 2006 niet verklaard kan worden door 

toeval in de samenstelling van de responsgroep. Dat 

betekent dat de trendlijn aangeeft dat na een daling van 

het percentage slachtoffers van psychisch-fysiek geweld 

onder OP’ers, dat percentage vanaf tussen 2006 en 2011 

weer is toegenomen.

Figuur 4.5a en 4.5b geven voor het OP dus vanaf 2008 

een trendbreuk te zien. Vanaf 2008 krijgen docenten 

en leidinggevende OP’ers weer vaker met agressie 

te maken. De stijging ten opzichte van 2006 is circa 

2 procentpunten en is toe te schrijven aan meer 

slachtoffers van pesten en discriminatie (3,0% in 

2006, 4,3% in 2008 en 5,5% in 2011). De percentages 

slachtoffers van bedreiging, seksuele intimidatie en 

lichamelijk geweld zijn niet of nauwelijks veranderd. De 

uitkomsten voor de afzonderlijke vormen van agressie 

wijzen dus ook eerder op een trendbreuk (voor pesten 

en discriminatie) dan op afwijkingen in de responsgroep 

2006. Een vergelijkbare trend zien we bij verbale agressie 

tegen OP’ers. Ook hier komt het percentage slachtoffers 

in 2011 een paar procentpunten hoger uit dan in 2006.

Bij het OOP is geen duidelijke trendbreuk op te merken. 

De daling in het percentage slachtoffers lijkt zich in 2008 

te stabiliseren op het niveau van 2006, maar de uitkomst 

in 2011 wijst toch weer op een verdere daling.

Indicator 2: het aantal incidenten per 100 

medewerkers

Een tweede graadmeter die inzicht geeft in de agressie 

tegen het personeel is het aantal incidenten per 100 

medewerkers. Deze indicator hoeft niet hetzelfde beeld 

op te leveren als de eerste indicator. Als het percentage 

slachtoffers stijgt en tegelijkertijd het aantal incidenten 

per medewerkers daalt, dan stijgt de eerste indicator, 

maar de tweede niet. Figuur 4.7 toont de trends in de 

tweede indicator. Er is weer onderscheid gemaakt tussen 

OP en OOP. De gestippelde lijn geeft de trend aan voor 

het OP en OOP tezamen. Verbale en digitale agressie zijn 

niet in de tweede indicator verwerkt.

De trendbreuk die in figuur 4.5a en 4.5b zichtbaar is voor 

het OP, zien we in figuur 4.6 terug. Het aantal incidenten 

Figuur 4.5b Slachtoffers verbale agressie: 2004 – 2011
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per 100 medewerkers gaat vanaf 2008 weer omhoog. 

Voor het OP is de indicator gestegen van 21 in 2006 naar 

bijna 33 in 2011. Die forse stijging is te verklaren door 

de stijging in het percentage slachtoffers van pesten en 

discriminatie. Bij die vorm van agressie gaat het veelal 

om meer dan een paar incidenten per medewerker en 

een stijging in het aantal slachtoffers vertaalt zich dan in 

een forse toename van de tweede indicator.

De trendlijn voor het OOP is nagenoeg vlak. Het 

aantal incidenten per 100 OOP’ers is sinds 2004 niet of 

nauwelijks veranderd. De mogelijk licht dalende trend 

in het percentage slachtoffers van psychisch-fysieke 

agressie bij OOP’ers zien we dus niet terug in de tweede 

indicator. Als de trends bij het OP en OOP samen worden 

gevoegd zien we voor alle medewerkers tezamen 

ook een toename in het aantal incidenten per 100 

medewerkers. Die toename is uiteraard iets minder sterk 

dan bij het OP.

Indicator 3: gevolgen van de agressie

Omdat vanaf 2008 voor het eerst naar de gevolgen van 

verbale en digitale agressie is gevraagd, wordt er alleen 

een vergelijking gemaakt tussen de meting van 2008 en 

2011. In het monitorrapport van 2008 is deze indicator 

in kaart gebracht voor slachtoffers psychisch-fysiek 

geweld waarin verbale en digitale agressie niet waren 

opgenomen. Dat leverde een vergelijkbare trendlijn 

op als voor de twee eerste indicatoren. Het percentage 

slachtoffers met (tamelijk) ernstige gevolgen nam tot 

2006 af, maar kwam in 2008 weer iets hoger uit.

Uit figuur 4.7, die is gebaseerd op alle slachtoffers van 

psychisch-fysiek geweld, dus ook die van verbale en 

digitale agressie, is af te leiden dat het percentage met 

(tamelijk) ernstige gevolgen weer verder is toegenomen. 

Het percentage medewerkers met relatief ernstige 

gevolgen is in 2011 namelijk hoger dan in 2008: 11,8 

versus 9,2. Ook deze derde indicator geeft dus aan dat 

Figuur 4.6 Incidenten van psychisch-fysiek geweld per 100 medewerkers: 2004-2011
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Figuur 4.7 Ernst gevolgen van psychisch-fysiek geweld: 2004-2011

 

OP
10,8

OP
14,2

OOP
6,5

OOP
7,2

Totaal
9,2

Totaal
11,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2011
%



monitor 

sociale

veiligheid

48 Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 2: Personeel

de agressie tegen medewerkers tussen 2006 en 2011 is 

toegenomen.

Bij OOP’ers is de indicator nagenoeg gelijk gebleven, 

maar bij OP’ers komt hij aanzienlijk hoger uit (14,2%) 

dan in 2008 (10,8%), een stijging met 3,5 procentpunten. 

Daarmee is de derde indicator voor OP’ers nog iets meer 

toegenomen dan de eerste en de tweede indicator.

Beeldvorming van trends in psychisch-fysiek geweld 

op de eigen locatie

Hoe ervaren medewerkers de mate van agressie op 

hun locatie? Hebben ze de indruk dat de agressie in de 

afgelopen jaren minder of juist meer is geworden? Die 

vraag is voorgelegd aan medewerkers die langer dan 

een semester op de locatie werkten. De resultaten staan 

in de tabellen 4.4a t/m 4.4e. Onderscheid is gemaakt 

naar slachtoffers van psychisch-fysieke agressie in een 

van de twee semesters en degenen die daar geen last 

van hadden. In het vorige hoofdstuk is al de vraag 

gesteld of medewerkers wel goed zicht hebben op die 

ontwikkelingen. Daar is voor de meeste medewerkers 

geen sprake van. Het ligt dan ook voor de hand dat veel 

medewerkers het antwoord schuldig moeten blijven op 

de gestelde vraag.

Dat veel medewerkers daar geen antwoord op kunnen 

geven, blijkt ook hier. Over ontwikkelingen in verbale 

agressie weet iets minder dan de helft niets te zeggen en 

als het om seksuele intimidatie gaat is dat meer dan 60% 

van alle medewerkers.

Relatief weinig medewerkers hebben de indruk dat 

de agressie is afgenomen, maar dat geldt ook voor de 

indruk dat de agressie is toegenomen. Een uitzondering 

is de verbale agressie: ruim 20% meent dat die vorm van 

ongewenst gedrag is toegenomen.

De beeldvorming wordt deels bepaald door eigen 

ervaringen met agressie. Vergelijken we de antwoorden 

van de slachtoffers met die van medewerkers die geen 

last hadden van psychisch-fysiek geweld, dan zijn 

er overeenkomsten en verschillen. Het percentage 

medewerkers dat denkt dat de agressie is afgenomen 

of dat vindt dat het hetzelfde is gebleven, verschilt 

niet of nauwelijks tussen beide groepen. Medewerkers 

die agressief zijn benaderd, geven echter wel vaker 

antwoord op de vragen, waarbij er relatief veel ook 

het gevoel hebben dat het ongewenst gedrag op hun 

locatie is toegenomen. Zo beantwoordt 60% van de 

slachtoffers van psychisch-fysiek geweld de vraag over 

pesten tegenover iets meer dan 40% van de overige 

medewerkers. Dat verschil vinden we goeddeels terug 

in de antwoordpatronen. Van de slachtoffers heeft 

ruim 20% de indruk dat die vormen van geweld zijn 

toegenomen tegenover 6% van de medewerkers die niet 

zijn gepest of gediscrimineerd. Bij verbale agressie is het 

effect nog sterker: bijna 75% van de slachtoffers heeft 

de vraag naar trends in verbale agressie beantwoord 

tegenover minder dan de helft van de andere 

medewerkers. Respectievelijk 29 en 13% vond dat er 

een lichte toename was en 15 en 2% dat er een sterke 

toename was van de verbale agressie op de locatie. Ook 

hier zien we dat relatief veel slachtoffers somberder zijn 

gestemd dan medewerkers die geen last hebben van 

agressie.

De veronderstelling dat medewerkers nauwelijks een 

beeld kunnen vormen van ontwikkelingen in ongewenst 

gedrag als ze daar op basis van objectieve metingen 

niet over worden geïnformeerd, wordt bevestigd in 

het hoge percentage medewerkers dat geen antwoord 

geeft op de vraag. Als het doel is om de mate van 

agressie of trends daarin aan de weet te komen, dan 

heeft het dus weinig zin om dat soort vragen aan 

medewerkers (of studenten) te stellen. Als het doel is 

om de beeldvorming bij medewerkers (of studenten) 

aan de weet te komen, dan kunnen dit soort vragen wel 

nuttig zijn. Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben 

aangegeven is beeldvorming minder onschuldig dan het 

wellicht lijkt. Het kan bijvoorbeeld stemmingmakerij tot 

gevolg hebben. Maar er zijn ook persoonlijke gevolgen, 

zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.
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Tabel 4.4a Trends in pesten en discriminatie op de locatie volgens medewerkers

  Toe- of afname pesten/discriminatie
Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet
pf-agressie Aantal % % % % %
Ja 1574 7,2 32,5 16,1 4,4 39,8
Nee 5524 8,0 28,3 5,1 0,7 58,0
Totaal 7098 7,8 29,2 7,5 1,5 54,0

Tabel 4.4b Trends in bedreiging op de locatie volgens medewerkers

  Toe- of afname bedreigingen
Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet
pf-agressie Aantal % % % % %
Ja 1574 7,9 30,4 12,5 3,2 46,0
Nee 5524 8,7 27,0 4,1 0,4 59,8
Totaal 7098 8,6 27,7 5,9 1,1 56,7

Tabel 4.4c Trends in lichamelijk geweld op de locatie volgens medewerkers

  Toe- of afname lichamelijke agressie
Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet
pf-agressie Aantal % % % % %
Ja 1574 10,4 31,1 5,9 1,5 51,1
Nee 5524 9,0 27,3 2,4 0,3 61,0
Totaal 7098 9,3 28,1 3,1 0,6 58,8

Tabel 4.4d Trends in seksuele intimidatie op de locatie volgens medewerkers

  Toe- of afname seksuele agressie

Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet

pf-agressie Aantal % % % % %
Ja 1574 10,2 29,7 4,5 1,0 54,7
Nee 5524 8,3 27,2 1,7 0,2 62,7
Totaal 7098 8,7 27,7 2,3 0,4 60,9

Tabel 4.4e Trends in verbale agressie op de locatie volgens medewerkers

  Toe- of afname verbale agressie
Slachtoffer minder zelfde iets meer veel meer weet niet
pf-agressie Aantal % % % % %
Ja 1574 6,2 23,4 29,2 15,0 26,3
Nee 5524 8,0 25,0 12,9 2,1 52,0
Totaal 7098 7,6 24,6 16,5 5,0 46,3
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5.1 Inleiding

De twee vorige hoofdstukken gaan over de objectieve 

veiligheid, de feitelijke voorvallen en incidenten van 

agressie waar medewerkers mee te maken hebben. 

Dit hoofdstuk gaat over de subjectieve kant van de 

sociale veiligheid, het gevoel van (on)veiligheid bij 

medewerkers.

Het veiligheidsgevoel als een interpretatie van de 

werkelijkheid mag dan subjectief zijn, het heeft zeker 

ook invloed op het welzijn en het functioneren van 

medewerkers. Een medewerker die zich niet veilig voelt, 

zal gespannen of overmatig alert zijn op zaken die 

niet tot de kern van zijn functie horen. Een gevoel van 

onveiligheid voortkomend uit sociale spanningen in de 

werksituatie kan wantrouwen oproepen tegen collega’s 

of studenten en leiden tot minder goed functioneren 

of tot het mijden van situaties. Dat soort gevolgen 

zijn we in het vorige hoofdstuk tegengekomen in de 

bespreking van de gevolgen van agressie. Ook een 

gevoel van onveiligheid dat niet direct te verklaren is uit 

op de persoon gerichte agressie, kan tot gevolg hebben 

dat een medewerker minder goed functioneert of uit 

situaties wegblijft.

Subjectieve veiligheid als een interpretatie van de 

werkelijkheid hoeft niet samen te vallen met de 

objectieve veilig heid. Iemand die geen slacht offer 

is van agressie, kan zich toch onveilig voelen en het 

omgekeerde gebeurt ook. Diverse factoren zijn namelijk 

van invloed op het (on)veiligheids gevoel. Betrokkenheid 

bij incidenten is er een van. Ook algemene 

gebeurtenissen in de samen leving, agressie tegen 

collega’s die in een school als geruchten ‘rond zingen’, 

overtrokken aandacht op school voor incidenten of juist 

het in de doof pot stoppen ervan. Dat beeld vorming 

plaatsvindt, hebben we aan het eind van hoofd stuk 2 

en 3 gezien. Dat het kan bijdragen aan het ontstaan van 

een gevoel van onveiligheid komt aan het eind van dit 

hoofd stuk aan de orde. Subjectieve veiligheid is dan ook 

geen overbodig begrip. Al dan niet gemedieerd door de 

objectieve veiligheid is het een factor die van invloed 

is op het gedrag en functioneren van medewerkers. 

Indicatoren voor de subjectieve veilig heid moeten door 

beleids makers dan ook serieus worden genomen.

Het veiligheidsgevoel is sterk situatiegebonden. 

Kenmerken van een situatie en gebeurtenissen die 

zich in een situatie voordoen, bepalen in hoge mate 

het veiligheidsgevoel in die situatie. Vanwege de 

situatiegebondenheid is de medewerkers gevraagd 

hun gevoel van veiligheid aan te geven in een aantal 

typerende en goed te onderscheiden situaties in en rond 

school. Dat zijn:

•	 de	lesruimten	(alleen	docenten);

•	 de	eigen	werkruimte(n);

•	 de	openbare	ruimten	in	het	gebouw,	met	name	de	

gangen	en	de	kantine;

•	 het	schoolterrein	en	de	stallingen;

•	 de	directe	omgeving	van	de	schoollocatie.

Het percentage medewerkers dat zich (on)veilig voelt 

in een bepaalde situatie is een indicator voor de sociale 

veiligheid op een locatie. Naast de situatiegebonden 

indicatoren is het ook nuttig om een beeld te hebben 

van het totale percentage medewerkers dat zich in 

een of meer situaties rond school onveilig voelt. Die 

indicator komt in paragraaf 5.2 aan de orde. Ook voor de 

subjectieve veiligheid worden de risicogroepen in kaart 

gebracht (paragraaf 5.3). Ten slotte worden in paragraaf 

5.4 trends opgespoord door een vergelijking te maken 

tussen de uitkomsten van de uitgevoerde monitoren.

5.2 Het veiligheidsgevoel op en rond de 
locatie

Voor elk van de vijf situaties kregen de medewerkers de 

vraag voorgelegd hoe veilig ze zich er in het algemeen 

voelen. Beantwoording gebeurde op een 7-puntsschaal, 

lopend van zeer onveilig (1) tot zeer veilig (7) met als 

middelste schaalpunt een onbestemd gevoel (niet 

veilig, maar ook niet onveilig). Voor de rapportage is 

de schaal teruggebracht naar vijf punten door de twee 

buitenste categorieën aan weerszijden van de schaal 

bij elkaar te nemen (zie tabel 5.1). Allereerst wordt een 

beschrijving gegeven van het veiligheidsgevoel in de 

vijf afzonderlijke situaties en vervolgens komen de twee 

indicatoren aan de orde die een totaalbeeld geven van 

het veiligheidsgevoel in de diverse situaties.

Het veiligheidsgevoel in de afzonderlijke situaties

Voor elk van de vijf situaties zijn in tabel 5.1 de 

percentages medewerkers gespecificeerd die zich in 

meer of mindere mate (on)veilig voelen.

De les- en werkruimten

De vraag naar het veiligheidsgevoel in lesruimten is 

alleen beantwoord door docenten. De lesruimten en ook 

de eigen werkruimten zijn voor docenten de veiligste 

plaatsen in en rond school. In beide situaties voelt circa 

94% van de docenten zich (zeer) veilig en 2 à 3% ervaart 

deze ruimten als enigszins veilig. Daar staat tegenover 
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dat een kleine 2% zich er (enigszins tot zeer) onveilig 

voelt, terwijl 1,5% zich er niet echt veilig, maar niet 

onveilig voelt. Die cijfers gelden ook voor OOP’ers voor 

zover het de eigen werkruimten betreft.

Hoewel docenten vaker met agressie van studenten te 

maken krijgen dan van eigen collega’s, voelen ze zich 

nagenoeg even veilig in de lesruimten als in de eigen 

werkruimten.

De openbare ruimten in het schoolgebouw

In de openbare ruimten, zoals de hal, de gangen, de 

kantine of het restaurant loopt het veiligheidsgevoel 

ten opzichte van de twee vorige ruimten iets terug. 

Het percentage medewerkers dat zich daar (zeer) veilig 

voelt is circa 89. Het percentage dat zich niet veilig voelt 

is weliswaar iets toegenomen, maar we zien vooral 

een toename in het percentage medewerkers dat zich 

nog wel veilig voelt, maar minder veilig dan in de twee 

andere situaties. Het percentage medewerkers dat zich 

in de openbare ruimten iets onveiliger voelt, neemt ook 

toe, maar minder. Circa 2,5% voelt zich daar enigszins tot 

zeer onveilig.

Het schoolterrein en de stallingen

Het veiligheidsgevoel neemt nog weer iets af 

voor situaties buiten het schoolgebouw. Dat is het 

schoolterrein, de stallingen en het eigen parkeerterrein. 

Zo’n 85% voelt zich daar (zeer) veilig. Dat is 8 à 9 

procent punten minder dan in de les- en werkruimten 

en 4 procentenpunten minder dan in de rest van het 

gebouw. Veel medewerkers voelen zich er nog wel veilig, 

maar toch iets minder: 7 à 8% heeft aangegeven zich 

daar enigszins veilig te voelen. Het percentage dat zich 

er (enigszins tot zeer) onveilig voelt stijgt opnieuw iets 

en komt uit op bijna 4%. Het percentage dat zich er niet 

veilig, maar ook niet onveilig voelt blijft ongeveer gelijk 

met de vorige situatie.

De directe omgeving van de school

Gemiddeld genomen is er nauwelijks verschil in het 

veiligheidsgevoel op het schoolterrein en in de directe 

omgeving van de school. In beide gevallen is het 

schaalgemiddelde 6,1. De percentages die zich veilig 

of onveilig voelen zijn voor beide situaties zijn dan ook 

vergelijkbaar.

Meer situaties tegelijk

Tot nu toe ging het om het percentage medewerkers 

dat zich in bepaalde situatie veilig of onveilig voelt. 

Maar daarmee hebben we nog geen overall beeld van 

verschillende situaties. Dat is niet een kwestie van het 

hoogste percentage in een van die situaties en ook 

niet van optellen van percentages voor verschillende 

situaties. Iemand die zich bijvoorbeeld in de les- en/

of werkruimten onveilig voelt, kan zich buiten het 

schoolgebouw wel veilig voelen. Als een student of een 

collega de aanleiding is voor het onveiligheidsgevoel 

en de kans is niet groot om hem of haar buiten het 

gebouw te ontmoeten, dan hoeft dat gevoel niet in die 

situaties op te treden. Het totale percentage is evenmin 

de optelsom van de percentages voor de afzonderlijke 

situaties. Medewerkers die zich in twee of meer situaties 

onveilig voelen worden dan meerdere keren meegeteld 

en dat is niet de bedoeling. Voor een juiste schatting van 

de omvang van het percentage medewerkers dat zich 

onveilig voelt, moeten de afzonderlijke percentages wel 

worden opgeteld, maar zonder medewerkers dubbel te 

tellen.

Voor de totalen worden twee indicatoren berekend:

•	 het percentage dat zich onveilig voelt in meerdere 

situaties als optelsom van de percentages die zich 

in een of meer van die situaties ‘enigszins onveilig’, 

‘onveilig’ of ‘zeer onveilig’ voelen.

•	 het percentage dat zich niet veilig voelt. Voor deze 

indicator wordt ook het percentage medewerkers 

meegerekend dat heeft aangegeven zich niet 

veilig, maar ook niet onveilig te voelen (middelste 

Tabel 5.1 Gevoel van veiligheid in vijf situaties in en rond de instelling

Veiligheidsgevoel
(Zeer) 

veilig

Enigszins 

veilig

Niet 

 (on) veilig

Enigszins 

onveilig

(Zeer) 

onveilig
Situaties Aantal % % % % %
Lesruimten 4600 93,8 2,8 1,5 1,4 0,5
Eigen werkruimten 7908 94,5 2,3 1,5 1,3 0,4
Openbare ruimten 7889 89,2 5,6 2,6 2,0 0,5
Terrein/stalling 7872 85,2 7,6 3,4 3,0 0,9
Omgeving van school 7880 84,6 7,6 4,1 2,7 0,9
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schaalpunt). Deze indicator komt uiteraard hoger 

uit, omdat daarin naast de medewerkers die 

zich enigszins tot zeer onveilig voelen ook de 

medewerkers zijn meegeteld uit de middelste 

categorie.

De beide indicatoren zijn weergegeven in figuur 5.1, 

waarbij de linkerstaaf steeds de indicator ‘onveilig’ 

representeert en de rechterstaaf de indicator ‘niet veilig’. 

Van links naar rechts komt er dus steeds een situatie 

bij. Bijvoorbeeld: de twee indicatoren voor de situaties 

binnen de school omvatten alle medewerkers die 

hebben aangegeven zich onveilig of niet veilig te voelen 

in een of meer van de situaties binnen de school, de 

lesruimten, de werkruimten en/of de openbare ruimten. 

Naar rechts toe komt er dus steeds een situatie bij, 

zodat een beeld van het veiligheidsgevoel kan worden 

gevormd voor het gebouw als geheel, voor de locatie 

als geheel en ten slotte voor de locatie en de directe 

omgeving.

Lesruimten en/of eigen werkruimten

Het veiligheidsgevoel in les- en werkruimten is 

grotendeels al hiervoor besproken. Daar kan nog aan 

toegevoegd worden dat een klein deel van de docenten 

zich wel veilig voelt in de klas, maar niet in de eigen 

werkruimten en het omgekeerde geldt ook. Maar er is 

ook een groep docenten die zich in beide situaties, de 

les- en de werkruimten, niet veilig voelt.

De ruimten in het gebouw

Als de openbare ruimten in het gebouw erbij worden 

betrokken, dan gaan de twee indicatoren omhoog naar 

3,8% en 6,6%. Ongeveer 6,6% van de medewerkers 

voelt zich tijdens een werkdag in een of meer situaties 

binnen het gebouw veelal niet veilig, van wie ruim de 

helft (3,8%) zich ook onveilig voelt. Vergelijken we het 

veiligheidsgevoel in de verschillende situaties binnen 

het gebouw weer met elkaar, dan geldt voor 1,2% van 

de medewerkers dat ze zich in de les- of werkruimten 

onveilig voelen en in de openbare delen van het 

gebouw. Omgekeerd betekent het dat circa 93% van alle 

medewerkers zich gedurende een werkdag gewoonlijk 

veilig voelt in het schoolgebouw.

Het gebouw en het schoolterrein

Het schoolterrein is een extra bron voor onveiligheids-

gevoel en dat zien we ook in hogere percentages van de 

indicatoren: 5,5% (onveilig) en 9,1% (niet veilig). In de 

monitor 2006 bleek dat samenscholing van studenten 

op het terrein of bij de stalling als bedreigend en 

onveilig wordt ervaren door sommige medewerkers. 

Anderen wezen op drugsdealers. Angst voor bepaalde 

studenten hoeft zich niet te beperken tot de lesruimten, 

maar kan zich uitbreiden naar het schoolterrein. Een 

onveilig gevoel kan eveneens opgeroepen worden 

door onoverzichtelijke situaties, zoals een stalling of 

een pad dat zich aan het zicht onttrekt. Anders dan 

in het gebouw gaat het in dit soort situaties meestal 

om een (zeer) kortstondig gevoel: bij aanvang, vertrek 

of in pauzes. Toch kan het ertoe leiden dat sommige 

medewerkers die situaties gaan mijden.

De school en de directe omgeving

Betrekken we de schoolomgeving ook in de indicatoren, 

dan neemt het percentage medewerkers dat zich in 

een of meer situaties onveilig voelt toe tot 6,4 en loopt 

het percentage dat zich niet veilig voelt op naar 10,9. In 

totaal voelt 6,4% van alle medewerkers zich dus onveilig 

Figuur 5.1 Totaal percentage medewerkers dat zich onveilig of niet veilig voelt
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in een of meer situaties in en rond de school. Het totale 

percentage dat zich niet veilig voelt is ruim 10.

Bij ongeveer 4 op de 10 medewerkers die zich in een 

of meer situaties op en rond de locatie onveilig voelen, 

beperkt dat gevoel zich hoofdzakelijk tot de aankomst 

op of het vertrek van de locatie. Dit sluit niet uit dat 

een deel van hen op weg naar school of ruim voor 

vertrek anticipeert op die situaties en zich een langere 

tijdsperiode niet op zijn gemak voelt. Voor ongeveer 6 

op de 10 medewerkers die zich onveilig voelen geldt 

dat zij zich (ook) tijdens het werk in het gebouw onveilig 

voelen.

5.3 Risicogroepen

De vraag is hier of er groepen medewerkers zijn 

die zich onveiliger voelen in bepaalde situaties 

dan andere medewerkers. De eerder gebruikte 

achtergrondkenmerken zijn toegepast om groepen 

medewerkers te onderscheiden. Tabel 5.2a toont de 

resultaten voor alle medewerkers en de tabellen 5.2b 

en tabel 5.2c voor respectievelijk het onderwijsgevend 

personeel (OP) en het ondersteunend personeel 

(OOP). De veiligheidsschaal is teruggebracht naar drie 

categorieën:

•	 veilig, als optelsom van de schaalpunten ‘enigszins 

veilig’	tot	‘zeer	veilig’;

•	 niet (on)veilig, als het middelste schaalpunt ‘niet veilig, 

maar	ook	niet	onveilig’;

•	 onveilig, als de optelsom van de schaalpunten 

‘enigszins onveilig’ tot ‘zeer onveilig’.

Statistisch significante effecten zijn in de tabellen 

aangegeven met een of twee sterretjes.

Persoonskenmerken

Geslacht en leeftijd. Deze twee persoonskenmerken 

spelen alleen een rol buiten het gebouw. Vrouwelijke 

medewerkers voelen zich op het schoolterrein minder 

veilig en dat geldt vooral voor vrouwen in de leeftijd 

van 26 tot 35 jaar. Een vergelijking van tabel 5.1b en 

5.1c maakt duidelijk dat het effect het sterkst is voor 

vrouwelijke OOP’ers in die leeftijdsgroep. OOP’ers tussen 

de 26 en 35 jaar voelen zich ook onveiliger dan jongere 

of oudere medewerkers in de openbare ruimten en in de 

directe omgeving van de school.

De seksuele geaardheid. Homoseksuele medewerkers 

voelen zich veelal minder veilig dan heteroseksuele 

medewerkers, met uitzondering van de lesruimten en 

de eigen werkruimten. In de openbare ruimten in de 

school voelen relatief twee keer zoveel homoseksuele 

medewerkers zich niet veilig als heteroseksuele 

medewerkers (8,7% tegenover 4,6%). Ook in de ruimten 

buiten het gebouw is het percentage homoseksuele 

medewerkers dat zich onveilig voelt duidelijk hoger. 

Dat geldt in iets sterkere mate bij OP’ers dan OOP’ers. 

De percentages OP’ers die zich onveilig voelen, zijn 

voor homo- en heteroseksuele medewerkers op het 

eigen terrein respectievelijk 6,9 en 3,4 en in de directe 

omgeving van de school 6,3 en 3,2. Homoseksuele 

medewerkers zijn in de openbare ruimten binnen en 

buiten de school dus duidelijk kwetsbaarder dan in de 

leslokalen en de eigen werkruimten.

Functiekenmerken

Het veiligheidsgevoel van OP’ers in de diverse situaties 

verschilt nauwelijks van dat van OOP’ers. Tussen 

leidinggevend en uitvoerend personeel is er wel een 

verschil. Medewerkers met een leidinggevende functie 

voelen zich minder veilig in de diverse situaties dan 

medewerkers met een uitvoerende functie. Bij OOP’ers 

in een uitvoerende functie is het percentage dat zich 

binnen of buiten het schoolgebouw onveilig voelt het 

hoogst.

Van de overige functiekenmerken is het contact met 

deelnemers van belang. Naarmate het contact met 

deelnemers frequenter is, neemt het percentage 

medewerkers dat zich niet veilig voelt toe. Dat geldt niet 

voor de eigen werkruimten van medewerkers, en is zelfs 

omgekeerd voor de lesruimten. Dat patroon wordt met 

name gevonden bij OOP’ers.

Locatiekenmerken

De plaats van de locatie speelt evenals in voorgaande 

metingen een zekere rol in de subjectieve veiligheid. Dat 

effect zien we voornamelijk bij OP’ers en eigenlijk alleen 

in de directe omgeving van de school. Daar voelt circa 

11% van de OP’ers uit de G4 zich niet veilig tegenover 

7% van de medewerkers van locaties buiten de G4. Het 

resultaat is vergelijkbaar met de uitkomst van de meting 

in 2008.
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Tabel 5.2a Veiligheidsgevoel, Personeel Totaal

Situaties - Personeel totaal

Totaal
Les- 

ruimten***

Werk- 

ruimten

Openbare 

ruimten
Terrein / stalling

Omgeving 

locatie
aantal V +/- OV V +/- OV V +/- OV V +/- OV V +/- OV 

Geslacht stkprf % % % % % % % % % %** % % % % %
man 3601 96,7 1,5 1,8 97,2 1,5 1,3 95,0 2,5 2,5 93,7 3,3 3,0 92,8 3,8 3,3
vrouw 4319 96,5 1,5 2,0 96,5 1,6 1,9 94,6 2,6 2,8 92,0 3,5 4,5 91,8 4,4 3,8
Leeftijd stkprf % % % % % % % % % %** % % %* % %
≤ 25 jaar 218 97,1 1,4 1,4 97,2 1,8 0,9 93,5 2,3 4,1 91,8 5,5 2,7 91,8 5,0 3,2
26-35 jaar 975 97,1 1,9 1,0 96,2 2,3 1,5 93,0 3,6 3,4 90,0 4,9 5,1 89,6 6,1 4,3
36-45 jaar 1638 96,7 1,4 1,9 96,3 1,6 2,0 94,3 2,7 2,9 92,1 4,0 3,9 91,8 4,5 3,7
46-55 jaar 2785 96,3 1,5 2,2 97,1 1,3 1,7 95,4 2,3 2,3 93,8 2,8 3,5 92,9 3,9 3,2
≥ 55 jaar 2051 96,4 1,5 2,1 97,0 1,4 1,7 95,1 2,3 2,6 93,1 3,0 3,9 93,0 3,1 3,8
Seksuele aard stkprf %** % % % % % % % % % % % % % %
heteroseksueel 6225 97,0 1,3 1,6 97,0 1,4 1,6 95,4 2,2 2,4 93,3 3,2 3,5 92,7 4,0 3,2
homoseksueel 240 94,8 1,6 3,6 96,2 1,4 2,4 91,3 4,0 4,7 89,3 4,0 6,6 89,5 4,7 5,8
Leidinggevend stkprf % % % %** % % %** % % %** % % %* % %
ja 950 98,2 0,9 0,9 98,3 0,5 1,2 97,3 1,4 1,4 95,2 1,9 2,9 94,4 3,0 2,7
nee 6996 96,4 1,6 2,1 96,6 1,6 1,8 94,4 2,7 2,9 92,4 3,6 4,0 91,9 4,3 3,8
Werkt op locatie stkprf % % % % % % % % % %* % % % % %
< ½ jaar 712 97,0 1,1 1,8 97,8 1,3 1,0 96,0 2,0 2,0 94,5 2,4 3,1 94,1 3,5 2,4
½ - 1 jaar 577 97,0 1,8 1,2 97,2 1,7 1,0 95,5 2,6 1,9 93,9 3,1 3,0 93,2 3,8 3,0
1 - 2 jaar 910 96,7 1,7 1,7 96,9 1,6 1,4 94,8 2,9 2,3 94,2 3,5 2,2 93,7 4,0 2,3
2 - 5 jaar 2289 96,5 1,5 2,0 96,8 1,3 1,9 94,2 2,7 3,1 92,2 3,8 4,0 91,7 4,2 4,1
> 5 jaar 3257 96,5 1,4 2,1 96,7 1,4 1,8 94,9 2,3 2,8 92,2 3,2 4,6 91,7 4,3 4,0
Aanwezigheid stkprf % % % % % % % % % % % % % % %
½ - 1½ dagen 238 97,3 1,6 1,1 97,9 1,3 0,8 97,0 1,3 1,7 94,9 3,0 2,1 93,2 4,2 2,5
2 - 3½ dagen 2643 96,7 1,6 1,7 96,6 1,6 1,9 94,7 2,7 2,6 92,3 3,5 4,3 91,7 4,3 4,0
4 - 5 dagen 5065 96,5 1,4 2,1 96,8 1,5 1,7 94,6 2,6 2,8 92,9 3,4 3,8 92,4 4,1 3,5
Contact 

cursisten
stkprf %* % % % % % %** % % %** % % %** % %

niet/nauwelijks 1307 92,4 5,7 1,9 97,7 1,4 0,9 96,4 2,5 1,2 94,4 2,9 2,7 93,3 4,2 2,5
paar keer / week 976 97,1 1,7 1,3 97,2 1,2 1,5 95,0 2,5 2,6 94,7 2,2 3,1 93,8 2,9 3,3
dagelijks paar 

keer
1744 96,6 1,5 2,0 96,4 1,5 2,1 94,0 3,3 2,7 91,6 3,5 4,9 91,9 3,6 4,5

dagelijks 

frequent
3919 96,6 1,3 2,0 96,6 1,6 1,8 94,5 2,3 3,2 92,2 3,8 4,0 91,6 4,7 3,7

Geeft les op stkprf % % % % % % % % % % % % % % %
niveau 1- 2 (+ 

3-4)
2371 95,9 1,6 2,5 97,0 1,2 1,8 94,0 2,6 3,4 92,1 3,6 4,3 91,3 4,4 4,3

alleen niveau 

3-4
2237 97,1 1,2 1,7 97,4 1,5 1,1 95,4 2,0 2,6 93,3 3,0 3,6 93,0 3,8 3,2

4 Grote steden stkprf %** % % %* % % %* % % % % % %** % %
ja 1675 95,5 1,4 3,2 95,9 1,7 2,3 93,9 2,6 3,6 92,4 3,7 3,9 89,4 4,6 6,0
nee 6271 96,9 1,5 1,6 97,0 1,5 1,5 95,0 2,6 2,5 92,8 3,3 3,9 93,0 4,0 3,0
Totaal 7946 96,6 1,5 1,9 96,8 1,5 1,7 94,7 2,6 2,7 92,7 3,4 3,9 92,2 4,1 3,6
*	p≤0,05;	**	p≤0,01;	***	alleen	van	toepassing	op	OP

V=veilig;	+/-=	niet	(on)veilig;	OV=onveilig
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Tabel 5.2b Veiligheidsgevoel OP

Situaties - OP

Totaal
Werk- 

ruimten
Openbare ruimten Terrein / stalling

Omgeving 

locatie
aantal V +/- OV V +/- OV V +/- OV V +/- OV 

Geslacht stkprf % % % % % % % % % % % %
man 2606 97,3 1,3 1,3 94,8 2,4 2,8 93,4 3,3 3,3 92,6 3,8 3,5
vrouw 2629 97,0 1,4 1,6 94,8 2,2 3,0 92,1 3,5 4,4 92,0 4,3 3,7
Leeftijd stkprf % % % % % % % % % % % %
≤ 25 jaar 137 97,8 1,5 0,7 94,9 1,5 3,7 94,2 2,9 2,9 91,3 4,3 4,3
26-35 jaar 584 97,8 1,9 0,3 94,8 2,2 2,9 91,7 4,0 4,3 90,7 5,3 4,0
36-45 jaar 1011 96,7 1,6 1,7 94,3 2,5 3,3 92,1 4,4 3,6 91,5 4,8 3,8
46-55 jaar 1918 97,2 1,0 1,7 95,2 2,2 2,6 93,3 2,9 3,8 92,8 4,0 3,2
≥ 55 jaar 1424 96,6 1,5 1,8 94,4 2,3 3,2 92,5 3,4 4,1 92,7 3,2 4,1
Seksuele aard stkprf % % % % % % % % % % % %
heteroseksueel 4085 97,4 1,2 1,4 95,7 1,9 2,5 93,4 3,2 3,4 92,9 3,9 3,2
homoseksueel 165 96,6 1,1 2,3 91,5 3,0 5,1 89,5 3,6 6,9 88,7 5,0 6,3
Leidinggevend stkprf %* % % % % % % % % % % %
ja 549 98,0 0,7 1,3 96,9 1,6 1,5 94,2 2,2 3,6 93,9 3,3 2,8
nee 4707 97,0 1,4 1,6 94,5 2,4 3,1 92,5 3,6 3,9 92,0 4,2 3,8
Werkt op locatie stkprf % % % % % % % % % % % %
< ½ jaar 440 97,5 1,4 1,1 95,9 2,1 2,1 93,8 3,0 3,2 95,0 3,2 1,8
½ - 1 jaar 332 97,0 1,8 1,2 95,8 1,8 2,4 95,5 1,8 2,7 93,7 2,4 3,9
1 - 2 jaar 545 96,9 2,0 1,1 93,9 2,8 3,3 94,1 3,5 2,4 93,7 3,7 2,6
2 - 5 jaar 1512 97,2 1,2 1,6 94,5 2,1 3,4 92,4 3,8 3,8 91,8 4,6 3,6
> 5 jaar 2308 97,1 1,2 1,7 94,8 2,3 2,9 92,0 3,4 4,6 91,4 4,3 4,3
Aanwezigheid stkprf % % % % % % % % % % % %
½ - 1½ dagen 183 97,8 1,6 0,5 96,7 1,6 1,6 94,5 3,8 1,6 92,9 4,9 2,2
2 - 3½ dagen 1795 96,8 1,4 1,8 94,8 2,3 2,9 92,3 3,4 4,3 92,0 4,1 4,0
4 - 5 dagen 3278 97,2 1,3 1,5 94,6 2,3 3,1 92,8 3,4 3,8 92,3 4,0 3,6
Contact cursisten stkprf % % % % % % % % % % % %
niet/nauwelijks 110 97,3 0,9 1,8 94,5 2,7 2,7 91,7 3,7 4,6 92,8 5,4 1,8
paar keer / week 487 98,2 0,8 1,0 95,1 2,7 2,3 94,8 2,3 2,9 93,8 2,9 3,3
dagelijks paar keer 1221 97,0 1,4 1,6 94,8 2,7 2,5 92,5 3,1 4,4 92,7 3,1 4,2
dagelijks frequent 3438 97,0 1,5 1,6 94,7 2,1 3,3 92,5 3,7 3,8 91,8 4,5 3,6
Geeft les op stkprf % % % % % % % % % % % %
niveau 1- 2 (+ 3-4) 2371 97,0 1,2 1,8 94,0 2,6 3,4 92,1 3,6 4,3 91,3 4,4 4,3
alleen niveau 3-4 2237 97,4 1,5 1,1 95,4 2,0 2,6 93,3 3,0 3,6 93,0 3,8 3,2
4 Grote steden stkprf % % % %** % % % % % %** % %
ja 1109 96,2 1,5 2,3 93,7 1,9 4,4 92,0 3,5 4,4 88,9 4,4 6,6
nee 4147 97,3 1,3 1,4 95,0 2,4 2,6 92,9 3,4 3,7 93,1 4,0 2,9
Totaal 5256 97,1 1,4 1,5 94,7 2,3 3,0 92,7 3,4 3,9 92,2 4,1 3,7
*	p≤0,05;	**	p≤0,01;	

V=veilig;	+/-=	niet	(on)veilig;	OV=onveilig
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Tabel 5.2c Veiligheidsgevoel OOP

Situaties - OOP

Totaal Werk ruimten Openbare ruimten Terrein / stalling
Omgeving 

locatie
aantal V +/- OV V +/- OV V +/- OV V +/- OV 

Geslacht stkprf % % % % % % %* % % % % %
man 995 96,9 1,8 1,3 95,4 2,8 1,8 94,6 3,1 2,3 93,5 3,7 2,8
vrouw 1690 95,8 1,8 2,4 94,3 3,3 2,4 91,7 3,5 4,8 91,4 4,6 4,0
Leeftijd stkprf % % % %** % % %** % % %* % %
≤ 25 jaar 81 96,3 2,5 1,2 91,4 3,7 4,9 87,7 9,9 2,5 92,6 6,2 1,2
26-35 jaar 391 93,9 2,8 3,3 90,3 5,6 4,1 87,7 6,2 6,2 88,0 7,1 4,8
36-45 jaar 627 95,7 1,8 2,6 94,4 3,2 2,4 92,3 3,4 4,3 92,3 4,0 3,7
46-55 jaar 867 96,8 1,7 1,5 96,1 2,4 1,5 94,9 2,4 2,7 93,2 3,7 3,1
≥ 55 jaar 627 97,8 1,0 1,3 96,5 2,2 1,3 94,4 2,1 3,5 93,9 2,9 3,2
Seksuele aard stkprf % % % % % % % % % % % %
heteroseksueel 2140 96,4 1,6 2,0 94,9 2,9 2,2 93,0 3,2 3,8 92,5 4,2 3,3
homoseksueel 75 95,3 2,1 2,5 89,8 6,4 3,8 88,9 5,1 6,0 91,4 3,9 4,7
Leidinggevend stkprf %** % % %* % % %** % % % % %
ja 401 98,8 0,2 1,0 97,7 1,0 1,3 96,7 1,5 1,8 95,0 2,5 2,5
nee 2289 95,8 2,1 2,2 94,2 3,5 2,3 92,1 3,7 4,2 91,7 4,6 3,7
Werkt op locatie stkprf % % % % % % % % % % % %
< ½ jaar 272 98,2 1,1 0,7 96,3 1,9 1,9 95,5 1,5 3,0 92,6 4,1 3,3
½ - 1 jaar 245 97,6 1,6 0,8 95,1 3,7 1,2 91,8 4,9 3,3 92,7 5,7 1,6
1 - 2 jaar 365 97,0 1,1 1,9 96,1 3,0 0,8 94,4 3,6 1,9 93,6 4,5 1,9
2 - 5 jaar 777 96,0 1,5 2,4 93,6 4,0 2,4 91,8 3,7 4,5 91,3 3,6 5,1
> 5 jaar 949 95,8 2,0 2,2 95,1 2,3 2,5 92,8 2,8 4,4 92,6 4,0 3,4
Aanwezigheid stkprf % % % % % % % % % % % %
½ - 1½ dagen 55 98,2 0,0 1,8 98,2 0,0 1,8 96,4 0,0 3,6 94,5 1,8 3,6
2 - 3½ dagen 848 96,1 1,9 2,0 94,7 3,3 2,0 92,1 3,7 4,2 91,2 4,6 4,2
4 - 5 dagen 1787 96,2 1,8 2,0 94,7 3,1 2,2 93,0 3,3 3,7 92,6 4,2 3,3
Contact cursisten stkprf %** % % %** % % %** % % %* % %
niet/nauwelijks 1197 97,7 1,4 0,8 96,6 2,4 1,0 94,6 2,9 2,5 93,4 4,1 2,5
paar keer / week 489 96,3 1,6 2,0 94,9 2,3 2,9 94,7 2,1 3,3 93,9 2,9 3,3
dagelijks paar keer 523 95,0 1,9 3,1 92,2 4,6 3,3 89,4 4,2 6,3 90,0 4,8 5,2
dagelijks frequent 481 93,6 2,7 3,7 92,9 4,0 3,2 90,0 5,0 5,0 90,0 5,4 4,6
Geeft les op stkprf % % % % % % % % % % % %
niveau 1- 2 (+ 3-4)
alleen niveau 3-4
4 Grote steden stkprf % % % % % % % % % % % %
ja 566 95,4 2,1 2,5 94,1 3,9 2,0 93,2 3,9 2,9 90,4 4,8 4,8
nee 2124 96,4 1,7 1,9 94,9 2,9 2,2 92,7 3,2 4,1 92,7 4,1 3,2
Totaal 2690 96,2 1,8 2,0 94,7 3,1 2,2 92,8 3,4 3,9 92,2 4,3 3,5
*	p≤0,05;	**	p≤0,01;	

V=veilig;	+/-=	niet	(on)veilig;	OV=onveilig
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5.4 Een vergelijking van het 
veiligheidsgevoel in de afgelopen 
jaren

Tussen 2002 en 2006 is het veiligheidsgevoel bij 

medewerkers toegenomen, uitmondend in een hoog 

percentage medewerkers dat zich in de diverse situaties 

veilig voelt. Dat percentage varieerde van 93 tot 97 met 

als meest veilige situaties de lesruimten en de eigen 

werkruimten van medewerkers. Waarschijnlijk is dat een 

optimum, want in 2008 stokte de opwaartse trend.

In deze paragraaf wordt de meting van 2011 aan die 

reeks toegevoegd, zodat kan worden nagegaan of we 

inderdaad van een optimum kunnen spreken.

Het veiligheidsgevoel in vijf situaties: 2002 - 2011

Het veiligheidsgevoel van medewerkers in de 

afzonderlijke situaties is in figuur 5.2a (het gevoel van 

veiligheid) en in figuur 5.2b (gevoel van onveiligheid) 

weergegeven.

Kijken we eerst naar medewerkers die zich veilig voelen, 

dan laat figuur 5.2a zien dat het veiligheidsgevoel 

in 2011 op hetzelfde hoge niveau ligt als in 2006 

en 2008. Dat geldt voor alle situaties. Er lijkt dus 

inderdaad in 2006 een optimum te zijn bereikt in 

het veiligheidsgevoel. Evenals in de voorgaande 

metingen voelen medewerkers zich het meest veilig in 

de werkruimten (96,8%), gevolgd door de lesruimten 

(96,6%), de openbare ruimten (94,8%), het schoolterrein 

(92,8%) en de directe omgeving (92,3%). Een vergelijking 

van het veiligheidsgevoel in 2008 en 2011 levert alleen 

een statistisch significant verschil op voor de directe 

omgeving van de school. De monitor 2011 geeft een 

iets hoger percentage medewerkers te zien dat zich 

enigszins tot zeer veilig voelt: 92,3 om 91,0 in 2008.

Het percentage medewerkers dat zich onveilig voelt in 

lesruimten en in de eigen werkruimten is tussen 2002 

en 2008 bijna verdubbeld, zij het dat het om geringe 

percentages gaat. De toename loopt van circa 1% naar 

circa 2%. Het beeld uit 2008 zien we terug in 2011.

Het percentage medewerkers dat zich in de openbare 

ruimten onveilig voelt is op alle meetmomenten vrij 

stabiel gebleven en beweegt zich rond de 2,5.

Het beeld voor de situaties op het schoolterrein en 

de directe omgeving is wat wisselvallig, maar globaal 

genomen beweegt het percentage medewerkers dat 

zich onveilig voelt rond de 4%, zonder dat er dus sprake 

is van een bepaalde trend.

De constatering dat het percentage medewerkers dat 

zich veilig voelt een optimum heeft bereikt, weerspiegelt 

zich in het percentage medewerkers dat zich onveilig 

voelt. Ook dat percentage blijkt, rekening houdend met 

kleine jaarlijkse fluctuaties, redelijk stabiel.

5.5 Slachtoffers, beeldvorming en 
veiligheidsgevoel

De subjectieve en objectieve veiligheid zijn niet 

zondermeer twee zijden van dezelfde medaille. 

Medewerkers die slachtoffer zijn (geweest) van 

ongewenst gedrag op de locatie zullen zich naar 

verwachting minder veilig voelen, maar dat hoeft niet 

per se voor elk slachtoffer te gelden. Omgekeerd kunnen 

medewerkers die geen last hebben gehad van agressie 

zich toch onveilig(er) voelen, omdat ze goed op de 

hoogte zijn wat er precies aan de hand is op hun locatie. 

Figuur 5.2a Medewerkers die zich veilig voelden: 2002-2011
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Maar ook geruchten, zoals verhalen die rondgaan in 

de docenten- of personeelskamerkamer, kunnen het 

veiligheidsgevoel beïnvloeden. Juiste, maar ook onjuiste 

beeldvorming kan daarin een rol spelen.

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre 

subjectieve veiligheid enerzijds en objectieve veiligheid 

en beeldvorming van die objectieve veiligheid 

anderzijds met elkaar samenhangen.

De verwachting is dat slachtoffers van materiële en/of 

psychisch-fysieke agressie zich in doorsnee minder veilig 

voelen dan medewerkers die geen slachtoffer zijn. Een 

tweede veronderstelling is dat medewerkers die een 

negatiever beeld hebben van de objectieve veiligheid 

op hun locatie zich gemiddeld genomen onveiliger 

voelen. Combinatie van beide veronderstellingen 

levert 10 groepen op waarvoor het veiligheidsgevoel 

is nagegaan in vier situaties: de eigen werkruimte, de 

openbare ruimten, het schoolterrein en de stallingen en 

de omgeving van de school. Van de medewerkers in elke 

groep is het gemiddelde veiligheidsgevoel uitgerekend 

op de 7-puntsschaal, waarbij de waarde 4 het midden 

van de schaal aangeeft. De analyses zijn uitgevoerd op 

het bestand van de drie laatste metingen (2006, 2008 

en 2011) om toevalsfluctuaties in kleine groepen zoveel 

mogelijk te dempen.

Figuur 5.3 toont de gemiddelden voor slachtoffers en 

niet-slachtoffers van materieel geweld in combinatie 

met medewerkers die zijn onderscheiden naar de 

beeldvorming over de ontwikkeling van diefstal en 

vandalisme op de eigen locatie. Slachtoffers van zowel 

materiële als psychisch-fysieke agressie zijn buiten de 

analyses gelaten, maar ze zijn wel opgenomen in de 

analyses waarin naar de slachtoffers van psychisch-

fysieke agressie wordt gekeken (figuur 5.4 en 5.5).

Als we de grafieken van de vier situaties bekijken, dan 

valt een aantal zaken op. Allereerst is er nauwelijks 

verschil in het veiligheidsgevoel van slachtoffers en 

niet-slachtoffers. De gemiddelde waarden op de 

veiligheidsschaal liggen overal vrij dicht bij elkaar. Het 

betekent dat diefstal en vandalisme van eigendommen 

weinig invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de 

slachtoffers.

Wel is er een effect van de beeldvorming van 

materieel geweld op het veiligheidsgevoel. Naarmate 

medewerkers een pessimistischer beeld hebben van de 

ontwikkeling van diefstal en vernieling op hun locatie 

neemt hun veiligheids gevoel duidelijk af. Die afname 

blijft nog beperkt als het om de eigen werkruimten 

gaat, maar is aanzienlijk in de drie overige situaties. 

Het gemiddelde veiligheidsgevoel zakt voor die drie 

situaties van 6,2 à 6,3 (beeldvorming: afname van 

materieel geweld) naar 5,6 tot 5,8 (beeldvorming: veel 

meer materieel geweld). Bij de niet-slachtoffers is een 

vergelijkbaar patroon op te merken (van 6,3 à 6,4 naar 

5,4 à 5,6).

Verder valt op dat het veiligheidsgevoel eigenlijk alleen 

duidelijk geringer isbij medewerkers die denken dat 

het geweld is toegenomen. In de drie andere groepen 

is het veiligheidsgevoel redelijk vergelijkbaar. Het 

veiligheidsgevoel van medewerkers die niets kunnen 

zeggen over trends in het materiële geweld op de 

locatie is dus vergelijkbaar met het veiligheidsgevoel 

van medewerkers die denken dat er weinig is veranderd 

of die menen dat het geweld is afgenomen.

Figuur 5.2b Medewerkers die zich vaak onveilig voelen: 2002-2011
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Gegeven de dalende trend in de afgelopen jaren (zie 

hoofdstuk 3), moet worden geconstateerd dat de 

beeldvorming van degenen die aan een toename 

denken veelal onjuist is. Dat onjuiste beeld heeft 

wel een negatief effect op het veiligheidsgevoel. Bij 

medewerkers die aangeven niets te kunnen zeggen over 

trends in diefstal en vandalisme is zo’n negatief effect 

niet waarneembaar.

Ondanks de grote verschillen liggen de gemiddelden 

voor alle groepen nog wel aan de positieve kant van de 

schaal. Maar medewerkers met een onjuiste (negatieve) 

beeldvorming blijken zich relatief vaak niet veilig te 

voelen (schaalpunt 1 t/m 4). Berekend over alle situaties 

binnen de school en op het eigen terrein voelt 13% in 

de groep die aan een lichte toename van diefstal of 

vandalisme denkt zich niet veilig en maar liefst 25% 

in de groep die een sterke toename van het materiële 

geweld vermoedt. Die percentages liggen aanzienlijk 

hoger dan bij medewerkers die denken dat het geweld 

is afgenomen (7,0%) of gelijk is gebleven (7,1%) en ook 

duidelijk hoger dan bij degenen die geen antwoord 

kunnen geven op de vraag naar een toe- of afname van 

het geweld op hun locatie (7,7%).

Wat betreft het materiële geweld is er dus geen steun 

voor de eerste veronderstelling, dat slachtoffers van 

materieel geweld zich minder veilig voelen dan niet-

slachtoffers, maar wel voor de tweede veronderstelling 

dat de beeldvorming van invloed is op de ontwikkeling 

van het veiligheidsgevoel. We zullen nu kijken hoe dat 

zit bij slachtoffers van psychisch-fysiek geweld.

Dezelfde analyses als voor materieel geweld zijn 

uitgevoerd voor psychisch-fysiek geweld. Tot de 

slachtoffers van psychisch-fysiek geweld zijn alle 

medewerkers gerekend die bij een of meer van de 

zes vormen van die agressie hebben aangegeven 

slachtoffer te zijn geweest in een van de twee semesters. 

Met uitzondering van digitale agressie is voor de vijf 

andere vormen van psychisch-fysieke agressie naar 

de ontwikkeling op de locatie gevraagd. Omdat het 

patroon voor alle vormen min of meer gelijk is, tonen 

we de uitkomsten van twee ervan, namelijk de twee met 

de meeste slachtoffers: pesten/discriminatie en verbale 

agressie. De resultaten zijn weergegeven in figuur 5.4 en 

5.5.

In tegenstelling tot diefstal en vandalisme zien we 

bij psychisch-fysieke agressie wel een verschil in het 

veiligheidsgevoel tussen slachtoffers en niet-slachtoffers. 

Slachtoffers voelen zich gemiddeld genomen minder 

Figuur 5.3 Veiligheidsgevoel onderscheiden naar slachtoffers materieel geweld en beeldvorming materieel geweld
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veilig dan niet-slachtoffers. Dat effect is in figuur 5.4 en 

5.5 in alle vier de situaties op te merken.

In figuur 5.4 (trends in pesten en discriminatie) is het 

verschil tussen slachtoffers en overige medewerkers het 

kleinst in de groep die denkt dat pesten en discriminatie 

is afgenomen en het grootst in de groep die een sterke 

toename vermoedt. Bij medewerkers die er niets over 

kunnen zeggen komt het resultaat overeen met dat 

in de groep die vindt dat pesten en discriminatie zijn 

afgenomen.

Het effect van de beeldvorming op het veiligheidsgevoel 

is nog iets sterker dan bij het materieel geweld. In 

andere situaties dan de eigen werkruimte is er een 

aanzienlijk verschil tussen medewerkers die een afname 

of juist een sterke toename vermoeden. Het verschil 

is circa een schaalpunt bij medewerkers die niet zijn 

gepest of gediscrimineerd en circa 1,5 schaalpunt in de 

groep slachtoffers. Bijvoorbeeld: het veiligheidsgevoel 

op het eigen terrein is bij medewerkers die slachtoffer 

zijn psychisch-fysiek geweld en die een afname in 

pesten en discriminatie vermoeden gemiddeld 6,0 

(voelt zich veilig), maar in de groep slachtoffers die 

een sterke toename in pesten en discriminatie zien is 

dat gemiddeld 4,5 (schaalpunt tussen zich enigszins 

veilig voelen en zich niet onveilig, maar ook niet veilig 

voelen). Ook bij medewerkers die geen slachtoffer 

van psychisch-fysiek geweld zijn gaat het verschil in 

dezelfde richting, maar is het iets minder groot. Voor 

het schoolterrein loopt het veiligheidsgevoel terug van 

gemiddeld 6,4 naar 5,3. Ook hier zien we weer dat het 

gemiddelde veiligheidsgevoel bij medewerkers die geen 

oordeel hebben over een eventuele trend in het pesten 

en het discrimineren niet of nauwelijks verschilt van dat 

bij medewerkers die denken dat er minder gepest of 

gediscrimineerd wordt.

Er weer van uitgaande dat het voor de meeste 

medewerkers niet of nauwelijks mogelijk is om een goed 

beeld te krijgen van wat er zich op hun locatie allemaal 

afspeelt, kan een gevoelsmatig oordeel dus negatief 

uitwerken op het veiligheidsgevoel als (ten onrechte of 

terecht) gedacht wordt dat de agressie erger wordt. Dat 

effect zien we dus niet alleen bij materieel geweld, maar 

ook bij psychisch-fysieke agressie.

Als we dat effect uitdrukken in percentages 

medewerkers die zich niet veilig voelen dan wordt de 

rol van beeldvorming nog duidelijker. In tabel 5.3 is dat 

gedaan voor medewerkers die zich hebben uitgelaten 

over eventuele trends in verbale agressie op de locatie. 

Figuur 5.4 Veiligheidsgevoel onderscheiden naar slachtoffer psychisch-fysiek geweld en beeldvorming pesten/discriminatie
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De tabel laat het percentage medewerkers zien dat zich 

op de locatie (binnen en/of het eigen terrein) in een 

of meer situaties geregeld niet veilig of onveilig voelt 

(schaalpunt 1 t/m 4). Evenals voor de figuren 5.3 t/m 5.5 

zijn voor tabel 5.3 de metingen 2006 t/m 2011 gebruikt.

In tabel 5.3 is te zien dat iets meer dan 20% van de 

slachtoffers van psychisch-fysieke agressie zich in 

een of enkele situaties in het schoolgebouw of op 

het terrein geregeld onveilig of niet veilig voelt. Dat 

zijn er verhoudingsgewijs drie keer zoveel als bij 

medewerkers die in een van de twee semesters geen 

last hebben gehad van agressie. Naast dit effect speelt 

de beeldvorming ook weer een belangrijke rol. Bij 

slachtoffers die van mening zijn dat de verbale agressie 

is afgenomen voelt 12% zich geregeld onveilig of niet 

veilig in de school of op het terrein en dat loopt op 

naar iets meer dan 40% in de groep slachtoffers die van 

oordeel zijn dat de verbale agressie sterk is toegenomen. 

Een vergelijkbaar patroon is op te merken bij niet-

slachtoffers: 4,8% van degenen die denken dat het 

verbale geweld afneemt, voelt zich geregeld onveilig of 

niet veilig tegenover 22,4% van degenen die denken dat 

verbale agressie aan het toenemen is. Bij slachtoffers en 

Figuur 5.5 Veiligheidsgevoel onderscheiden naar slachtoffer psychisch-fysiek geweld en beeldvorming verbale agressie
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Tabel 5.3 Medewerkers die zich in een of meer situaties op de locatie geregeld onveilig of niet veilig voelen onderscheiden naar 
slachtoffers en niet-slachtoffers van pf-geweld en hun beeld van trends in verbale agressie op de locatie (meting 2006 t/m 2011)

Niet veilig of onveilig op de locatie
Beeld van trends 

in verbale agressie

Slachtoffer  pf-geweld Geen slachtoffer pf-geweld Totaal
aantal % aantal % aantal %

Afgenomen 301 12,0 1452 4,8 1753 6,0
Zelfde gebleven 1078 17,0 4918 4,9 5996 7,1
Iets toegenomen 1401 20,8 2663 9,6 4064 13,5
Sterk toegenomen 747 40,7 469 22,4 1216 33,6
Weet het niet 1360 14,0 8777 4,8 10137 6,1
Totaal 4887 20,6 18279 6,0 23166 9,1
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niet-slachtoffers die geen antwoord kunnen geven op de 

vraag naar trends in agressie op de eigen locatie is het 

percentage dat zich niet veilig of onveilig voelt vrijwel 

gelijk aan het percentage dat denkt dat die agressie is 

afgenomen.

Het effect van een pessimistisch beeld op het 

veiligheids evoel wordt nog duidelijker als we naar 

enkele verhoudingen kijken. De medewerkers die 

menen dat de verbale agressie is toegenomen, vormen 

23% van het personeel, maar uit die groep komt 46% 

van alle medewerkers die zich in een of meer situaties 

in school of op het terrein van de school geregeld 

onveilig of niet veilig voelt. Beleid dat erop gericht is 

om onjuiste, te pessimistische beeldvorming omtrent 

de agressie bij medewerkers te voorkomen, zou wel 

eens een vruchtbare aanpak kunnen blijken om het 

percentage medewerkers dat zich (ten onrechte?) niet 

veilig voelt terug te dringen. Wellicht dat dat er toch 

voor kan zorgen dat het veronderstelde optimum in het 

percentage medewerkers dat zich veilig voelt toch nog 

iets verder omhoog gebracht kan worden.
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Noten
1 Tot 2008 is in vragenlijsten en rapporten de term ‘deelnemers’ gebruikt als het om de leerlingen gaat. Ook in de titel van de rapporten 

is tot dan toe die term steeds gebruikt. In het mbo worden leerlingen echter steeds vaker aangeduid als studenten en de MBO 
Raad hanteert die term nu ook. Daarom wordt vanaf deze monitor in vragenlijsten, rapporten en in de titels van rapporten de term 
‘student’ gebruikt in plaats van de term ‘deelnemer’.

2 Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is januari 2009 opgericht. Daarin zijn opgegaan CINOP Expertisecentrum en het Max 
Goote Kenniscentrum. CINOP Expertisecentrum voerde tot 2009 de monitor uit.

3 Bij de start van de Monitor Sociale Veiligheid was er nog sprake van de Bve Raad en Platform Veiligheid in de bve-sector. In 2006 heeft 
er een naamwisseling plaatsgevonden. Het is nu de MBO Raad en Platform Veiligheid in het mbo geworden.

4 Tot 2008 is in vragenlijsten en rapporten de term ‘deelnemers’ gebruikt als het om de leerlingen gaat. Ook in de titel van de rapporten 
is tot dan toe die term steeds gebruikt. In het mbo worden leerlingen echter steeds vaker aangeduid als studenten en ook de MBO 
Raad hanteert die term. Daarom wordt vanaf deze monitor in vragenlijsten, rapporten en in de titels van rapporten de term ‘student’ 
gebruikt in plaats van de term ‘deelnemer’.

5 Ecbo (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) bestaat sinds januari 2009. In ecbo zijn CINOP Expertisecentrum en het Max Goote 
Kenniscentrum samengegaan.

6 Een vergelijkbaar onderzoek vindt plaats bij studenten in het mbo.
7 Instellingen ontvangen voor elke locatie waar de monitor is uitgezet een aparte rapportage.
8 ROCspiegel is een internetsite waarop digitale enquêtes kunnen worden uitgezet. Veel mbo-scholen maken ook van die internetsite 

gebruik.
9 De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voortgekomen uit de IB-groep en het CFI, houdt de gegevens van alle leerlingen in het 

bekostigde onderwijs in Nederland bij. Die informatie is opgeslagen in de Basisregistratie Onderwijsnummerbestanden (BRON-
bestanden).

10 Niet van alle respondenten zijn de achtergrondgegevens bekend. De totalen in sommige tabellen kunnen daarom afwijken van 
het totaal aantal respondenten in het onderzoek. Zo ontbreekt van 4% van de respondenten het geslacht en de leeftijd, omdat 
die vragen overgeslagen konden worden. Die mogelijkheid is geboden om te voorkomen dat, bij gebrek aan vertrouwen in de 
anonimiteit, de vragenlijst zou worden afgebroken.
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Monitor 
 Sociale Veiligheid

Personeel  
(januari 2011)

 
 

IInnsstteelllliinngg   

LLooccaattiiee   
 

  KKoorrttee  ttooeelliicchhttiinngg  
 
Het doel van de monitor 
Het management van uw school heeft besloten mee te werken aan de monitor sociale veiligheid in het 
mbo, die in samenwerking met de MBO Raad wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum 
Beroepsonderwijs (ecbo). Met de monitor wordt geprobeerd een beeld te krijgen van het 
veiligheidsgevoel en de mate waarin ongewenst gedrag voorkomt in het mbo en op de afzonderlijke 
locaties. Bij ongewenst gedrag moet worden gedacht aan pesten, verbale agressie, bedreiging, diefstal, 
vernieling, enz. Ook wordt nagegaan wat de gevolgen van dat ongewenst gedrag zijn voor het 
persoonlijk welzijn en het functioneren van de slachtoffers.  
 
De monitor is opgezet als een landelijk onderzoek. De deelnemende instellingen ontvangen een eigen 
rapportage, zodat het management passende maatregelen kan nemen om de veiligheid te verbeteren 
als daar aanleiding toe is. De rapportage wint aan waarde als zoveel mogelijk medewerkers op een 
locatie aan de monitor meewerken door de enquête in te vullen.  
 
De enquête gaat niet over brandveiligheid of de veiligheid van gereedschap in het praktijklokaal, enz., 
maar over de sociale (on)veiligheid.  

 
Tijd  
Het lijkt een lange enquête, maar de meesten van u hoeven alleen een deel van de vragen in te vullen, 
zodat deelname u in het algemeen ongeveer 20 minuten kost. 
 
Garantie anonimiteit 
Het ecbo waarborgt uw anonimiteit. Er wordt wel gevraagd naar enkele persoonlijke gegevens, maar die 
worden alleen gebruikt om groepen te maken, zodat bijv. vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen 
mannen en vrouwen. Uw gegevens worden dus niet gebruikt om over individuele personen 
mededelingen te doen, dus ook niet naar de leiding van uw instelling of locatie.  
 
Het rapport dat door het ecbo voor uw instelling wordt gemaakt, wordt zo opgesteld dat individuele 
medewerkers niet zijn te herkennen, ook niet door gegevens in het rapport te combineren.  
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A  Enkele gegevens over u zelf 
 

 

In vraag A01 t/m A03 wordt naar enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Die zijn belangrijk om te kunnen 
nagaan of bepaalde groepen medewerkers vaker met agressie te maken krijgen dan andere groepen. 
 Zoals in de toelichting hiervoor is aangegeven, wordt die informatie niet gebruikt om antwoorden van 
individuele personen te kunnen rapporteren of doorgeven. Uw anonimiteit blijft dus gewaarborgd.  
 
Als u toch bezwaren heeft om een of meer van de vragen A01 t/m A03 in te vullen, sla die dan over.   

A01  Uw geslacht:  man  vrouw 
 
A02  Uw leeftijd:  jaar 
 
A03  Wat is uw seksuele geaardheid?   heteroseksueel homoseksueel  biseksueel 

 

B  Enkele gegevens over uw functie 
 
B01  Heeft u een leidinggevende functie? 

    ja  nee 
 
B02  Heeft u in uw werk direct contact met studenten? 

    helemaal niet of hooguit enkele keren per maand 

    enkele keren per week  

    dagelijks een aantal keer  

    dagelijks (bijna) de gehele dag 
 
B03  Hoeveel dagen per week werkt u op deze locatie? (deze locatie is de locatie waar u de enquête heeft ontvangen) 

    dagen per week 
 
B04  Hoe lang werkt u al op deze locatie? 

    jaar (Als u er korter dan een jaar werkt, geef dan aan bijv. ¼ , ½ of ¾ jaar)  
 
B05  Tot welke categorie van het personeel behoort u? 

    onderwijsgevend (ook leidinggevenden van onderwijsteams) 

    onderwijsassistent / begeleider 

    ondersteunend personeel  
 
B06  In welke sector(en) op deze locatie geeft u les? Of onder welke sector valt u? (Meer antwoorden mogelijk) 

    Economie & Handel (mbo) 

    Zorg & Welzijn (mbo) 

    Techniek (mbo) 

    Groensector (mbo) 

    Educatie / AKA 

    Anders, nl.:  
    U valt niet onder een van de sectoren  Lees eerst de opmerking onderaan de bladzijde en ga dan naar C01 
 
B07  Aan welk(e) opleidingsniveau(s) op deze locatie geeft u les? (Meer antwoorden mogelijk) 

    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4  niet van toepassing 
 
B08  In welke leerweg(en) op deze locatie geeft u les? (Meer antwoorden mogelijk) 

    BOL BBL niet van toepassing 

 
 
Alle verdere vragen gaan over de locatie waar u de enquête heeft ontvangen.  
Beantwoord de vragen daarom steeds voor die locatie.   
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C01 Discrimineren en pesten  
 
C01  Bent u tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond de locatie gediscrimineerd of gepest? 
   ja  

     

   nee   C01a Was het discrimineren of pesten? (Meer antwoorden mogelijk) 
      Discrimineren 

      Pesten 

     C01b Wie deed het? (Meer antwoorden mogelijk)    
        een student  een collega  een leidinggevende  iemand anders 

     C01c Hoe vaak bent u in die periode gediscrimineerd of gepest? 
      1 tot 5 keer   of   1 keer per maand 

      6 tot 12 keer   of   2-3 keer per maand 

      13 tot 25 keer    of  ongeveer 1 keer per week 

      meer dan 25 keer  of  meer keer per week 

      bijna dagelijks 

     C01d Vanwege wat werd u gediscrimineerd of gepest? (Meer antwoorden mogelijk) 
      uw afkomst (uw huidskleur, uw geboorteland)  

      uw geloof of uw (politieke) ideeën 

      uw gedrag: hoe u praat, wat u doet 

      uw kleding, haardracht of sieraden 

      uw uiterlijk (bijv. lengte, lichamelijke handicap, enz.) 

      uw geslacht (omdat u een man of een vrouw bent) 

      uw seksuele aard of voorkeur (homoseksualiteit) 

      een ruzie met iemand op school  

      uw grote inzet voor uw team of de school  

      u kon of wilde niet aan de (te) hoge verwachtingen voldoen 

      Anders, namelijk:   

     C01d Welke invloed had het discrimineren en/of pesten op u? (Meer antwoorden mogelijk) 
      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor gespannen 

      U was daardoor (een tijd lang) bang 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan) 

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld 

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   

     C01g Heeft u op school gemeld dat u bent gediscrimineerd of gepest? 
      JaBij wie? collega leidinggevende directie  vertrouwenspers.  meldpunt 

      Nee  

     C01h Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Bent u er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
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C02 Verbale agressie  
 
C02  Bent u tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond de locatie uitgescholden of onbeschoft benaderd? 
   ja  

     

   nee   C02a Door wie? 
       student  familie student  collega  leidinggevende  buitenstaander 

     C02b Hoe vaak bent u in die periode gediscrimineerd of gepest? 
        1-5 keer  2-3x /maand (6-12x)  ±1x /week (13-25x)  vaker (meer dan 25x) 

     C02c Welke invloed had de verbale agressie op u? (Meer antwoorden mogelijk) 
      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor gespannen 

      U was daardoor (een tijd lang) bang 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan) 

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld 

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   

     C01g Heeft u op school gemeld dat u bent uitgescholden of grof benaderd? 
      JaBij wie? collega leidinggevende directie  vertrouwenspers.  meldpunt

      Nee  

     C01h Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Bent u er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
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C03 Bedreiging 
 
C03  Bent u tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school op één of andere manier bedreigd? 
  Bv. door een student, een collega, een leidinggevende of een familie van een student   
   ja   

     

   nee   C03a Waar had de bedreiging mee te maken? (Meer antwoorden mogelijk) 
      afpersing 

      onder druk zetten (bv. om een beter cijfer te geven) 

      dwingen tot ongewenst gedrag (bv. fraude, pesten) 

      Een andere reden   

     C03b Wie bedreigde u? (Meer antwoorden mogelijk) 
       student  familie student  collega  leidinggevende  buitenstaander 

     C03c Hoe vaak bent u in die periode bedreigd? 

       keer 

     C03d Welke invloed hadden de bedreigingen op u? (Meer antwoorden mogelijk) 

      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor gespannen 

      U was daardoor (een tijd lang) bang 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan) 

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld 

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   

     C03e Heeft u op school gemeld dat u bent bedreigd? 
      JaBij wie? collega leidinggevende directie  vertrouwenspers.  meldpunt

      Nee  
  

     C03f Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Bent u er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
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C04 Digitale agressie  
 
C04  Heeft iemand van uw school u tussen de zomer- en kerstvakantie  
  via sms, e-mail, twitter of you tube proberen te pesten of bedreigen? 
 
   ja   

     

   nee   C04a Wie deed het? (Meer antwoorden mogelijk) 
       student  familie student  collega  leidinggevende  weet u niet 

 
     C04b Welke invloed hadden de bedreigingen op u? (Meer antwoorden mogelijk) 

      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor gespannen 

      U was daardoor (een tijd lang) bang 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan) 

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld 

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   

     C04c Heeft u het op school gemeld? 
      JaBij wie? collega leidinggevend directie  vertrouwenspers.  meldpunt

      Nee  
 

     C04d Heeft de school er iets mee gedaan?  
      Ja  Bent u er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
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C05 Lichamelijk geweld 
 
C05  Is er tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond deze locatie lichamelijk geweld tegen u gebruikt? 
  Bijv.:een student, personeelslid of buitenstaander heeft u gestompt, geslagen, geknepen, geschopt enz.  
 
   ja   

     

   nee   C05a Wie deed dat? (Meer antwoorden mogelijk) 

       student  familie student  collega  leidinggevende  buitenstaander 
  

     C05d Wat is er gebeurd? (Meer antwoorden mogelijk) 

      licht geweld (duwen, licht slaan, enz.)  

      flink geweld (hard slaan, stompen, knijpen, bijten, enz.) 

      zwaar geweld (verwond, blauw oog, in elkaar slaan, enz.) 

      ander lichamelijk letsel, namelijk   
 

     C05b Waar is het gebeurd? (Meer antwoorden mogelijk)   

        op school  in omgeving van school 
 

     C05c Hoe vaak is er lichamelijk geweld tegen u gebruikt? 

         1 keer   2-3 keer   4-5 keer   vaker dan 5 keer 
  

     C05e Gebruikte de ander een wapen of is ermee gedreigd?  

      ja nee 
  

     C05f Welke invloed had het lichamelijk geweld op u? (Meer antwoorden mogelijk) 

      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor bang of gespannen  

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan)  

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld  

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C05g Heeft u op school gemeld dat er lichamelijk geweld tegen u is gebruikt? 

      jaBij wie? collega leidinggevende directie  meldpunt  vertrouwensprs

      nee  
  

     C05h Heeft de school er iets mee gedaan?  

      ja  Bent u er tevreden over? ja gaat wel  nee 

      nee 
  

     C05i Is het incident door u of door de school bij de politie gemeld?  

      ja nee 
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C06 Vernieling en diefstal  
  
C06  Is er tussen de zomer- en kerstvakantie op of rond school   
  iets van u expres vernield of beklad of is er iets van u gepikt of gestolen? 
 
   ja   

     

   nee   C06a Ging het om vernieling of bekladding?  

      Ja 

      Nee  Ga naar vraag C06d   
 

     C06b Wat is er van u vernield of beklad? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Schoolspullen (boeken, schriften, pennen, tas, enz.) 

      Kleding of persoonlijke zaken (horloge, telefoon, enz.) 

      Uw mobieltje, iPod of iets van mijn laptop/computer 

      Uw fiets, scooter, motor of auto 

      Iets anders, namelijk:   
  

     C06c Hoe vaak is er in die periode iets van u vernield of beklad? 

      keer  
 

     C06d Is er in die periode iets van u gepikt of gestolen?  

        Ja 

      Nee  Ga naar vraag C06g   
 

     C06e Wat is er van u gestolen? (Meer antwoorden mogelijk) 

      Geld of je bankpas 

      Schoolspullen (boeken, schriften, pennen, tas, enz.) 

      Kleding of andere persoonlijke zaken  

      Uw mobieltje, iPod of iets van mijn laptop/computer 

      Uw fiets, scooter, motor of auto 

      Iets anders, namelijk:   
  

     C06f Hoe vaak is er in die periode iets van u gestolen 

      keer  
 

     C06g Heeft u op school gemeld dat er iets van u was vernield of gestolen? 

      jaBij wie? collega leidinggevende directie  meldpunt  conciërge 

      Nee  
  

     C06h Heeft de school er iets mee gedaan?  

      Ja  Bent u er tevreden over? Ja Nee 

      Nee 
  

     C06i Is het door u of de school bij de politie gemeld?  

      Ja Nee 
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C07 Seksuele intimidatie  
 
C07  Bent u tussen de zomer- en kerstvakantie op / rond deze locatie seksueel lastig gevallen? 
  Bijv. met ongewenste seksuele opmerkingen, te dicht benaderen of ander ongewenst seksueel gedrag? 
 
   ja   

     

   nee  


C07a Waar ging het om? (aankruisen + aantal keer) kruis aan als ja aantal keer 

       ongewenste seksuele opmerkingen         
 

       ongewenste voorstellen tot seksuele handelingen         
 

       u te dicht benaderen of u ongewenst aanraken         
 

       aanranding          
  

     C07b Wie deed het?  een 
student 

een 
 collega 

leiding-
gevende 

buiten-
staander  

       ongewenste seksuele opmerkingen             

       ongewenste voorstellen tot seksuele             

       u te dicht benaderen of u ongewenst aanraken             

       aanranding              
 

     C07c Waar bent u in die periode seksueel lastig gevallen? (Meer antwoorden mogelijk) 

        op school  in omgeving van school 
 

     C07d Welke invloed had het op u? (Meer antwoorden mogelijk) 

      U had er weinig last van 

      U voelde zich daardoor bang of gespannen  

      U wilde zich daardoor ziek melden (maar niet gedaan)  

      U heeft zich daardoor tijdelijk ziek gemeld  

      U wilde daardoor met uw werk stoppen 

      U heeft uw werk daardoor (tijdelijk) minder goed kunnen doen 

      Een ander negatief gevolg, namelijk:   
  

     C07e Heeft u de seksuele intimidatie op school gemeld? 

      ja Bij wie? collega leidinggevende directie  meldpunt  vertrouwensprs

      nee  
  

     C07f Heeft de school er iets mee gedaan?  

      ja  Bent u er tevreden over? ja gaat wel  nee 

      nee 
  

     C07g Is de seksuele intimidatie door u of door de school bij de politie gemeld?  

      ja nee 
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C08 Last van andere zaken  
 

C08  Heeft u tussen de zomer- en kerstvakantie last gehad van  nee 
1 à 2  
keer 

3 à 5 
keer  

6 à 10 
keer vaker 

01 studenten die uw lessen of werkgroepen verstoorden?         

02 studenten die in het gebouw of op het plein overlast veroorzaakten         

03 druggebruikers of drugverkopers in/rond school?         

 
 

C09  Ongewenst gedrag op deze locatie tot de zomervakantie 2010 
 

Als u in augustus 2010 op deze locatie bent begonnen, kunt u vraag C09 t/m C28 overslaan en naar deel D gaan.  
 

Hiervoor is gevraagd of u tussen de zomer- en kerstvakantie van dit schooljaar last had van ongewenst gedrag.  
In C25 t/m C28 gaat het om de hele periode (alle jaren) dat u op de locatie werkt tot de kerstvakantie 2007.  
 

C09   Heeft op deze locatie tot de zomervakantie 2010 een student   nee 
1 à 2  
keer 

3 à 5 
keer  

6 à 10 
keer vaker 

01 u uitgescholden of onbeschoft behandeld?         

02 u gediscrimineerd of gepest?         

03 u op één of andere manier bedreigd?         

04 lichamelijk geweld tegen u gebruikt?         

05 u op een of andere manier seksueel geïntimideerd?         

 

C10  Heeft op de locatie tot de zomervakantie 2010 een personeelslid  nee 
1 à 2  
keer 

3 à 5 
keer  

6 à 10 
keer vaker 

01 u uitgescholden of onbeschoft behandeld?         

02 u gediscrimineerd of gepest?         

03 u op één of andere manier bedreigd?         

04 lichamelijk geweld tegen u gebruikt?         

05 u op een of andere manier seksueel geïntimideerd?         

 

C11   Zijn er tot de zomervakantie 2010 op deze locatie  nee 
1 à 2  
keer 

3 à 5 
keer  

6 à 10 
keer vaker 

01 eigendommen van u vernield, beklad of expres zoek gemaakt?         

02 eigendommen van u gestolen?         

 

C12   Is de afgelopen jaren het ongewenst gedrag op deze locatie  
 minder geworden, hetzelfde gebleven of toegenomen?  minder het 

zelfde 
iets  

meer 
veel 
meer 

weet u 
niet  

01 discriminatie, pesten en treiteren         

02 schelden, verbaal geweld en onbeschoft gedrag         

03 bedreigingen         

04 lichamelijk geweld         

05 seksuele intimidatie/geweld         

06 vandalisme en diefstal         
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 D Veiligheidsgevoel 
 

 Let op  
1 t/m 3 

ONVEILIG  5 t/m 7 
VEILIG  

 D01 Hoe veilig voel u zich meestal 
op deze locatie  zeer 

onveilig
on-

veilig
beetje 

onveilig
niet veilig 

niet onveilig   beetje 
veilig veilig zeer 

veilig

01 in de klas of in een leslokaal?  1 2 3  4    5  6 7   

02 in uw eigen werkruimte?  1 2 3  4    5  6 7   

03 in de gangen of kantine?  1 2 3  4    5  6 7   

04 op het schoolterrein of in de stalling?  1 2 3  4    5  6 7   

05 in de omgeving van school?  1 2 3  4    5  6 7   

   
   
   

E  Melding en afhandeling van ongewenst gedrag 
 

E01  Is er op uw locatie ja nee weet niet 

01 een vertrouwenspersoon?        

02 een meldpunt voor pesten, geweld, diefstal, enz.?        

03 een protocol voor het afhandelen van ongewenst gedrag?        

 
 E02  Weet u wie u op deze locatie moet inschakelen als u te maken krijgt met slachtoffers of daders 
   van ernstige vormen van ongewenst gedrag of agressie? 

    ja nee 

 
E03  Zijn er tussen de zomer- en kerstvakantie studenten bij u geweest 
  die hebben gemeld dat ze slachtoffer waren van ongewenst gedrag? 
 

   ja   
     

   
   nee  E03a Hoeveel studenten hebben dat in die periode gedaan?  studenten

     E03b Heeft u de meldingen centraal doorgegeven (directie, meldpunt, vertrouwenspersoon)? 

      ja, van iedereen ja, maar niet van iedereen  nee, van geen van die studenten 
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 F  Betrokkenheid van het personeel bij sociale veiligheid 
 

 F01  Wordt het personeel betrokken bij het opstellen van het veiligheidsbeleid en bij veiligheidsmaatregelen? 

    ja nee weet u niet 
 

 F02  Wordt het personeel tijdig op de hoogte gesteld van genomen veiligheidsmaatregelen? 

    meestal/altijd soms nooit weet u niet 
 

 F03  Stimuleert de directie het personeel om er op toe te zien dat studenten zich aan regels houden? 
    nee, niet of nauwelijks 

    ja, maar in geringe mate 

    ja, in hoge mate 

    weet u niet 
 

 F04  Vindt u dat het personeel een controlerende en corrigerende taak heeft tegenover studenten? 
    ja, alle personeelsleden (leiding, docenten en overige personeel) 

    ja, maar alleen de leiding en onderwijsgevend personeel 

    nee, geen taak voor het personeel 

    u heeft daar geen duidelijke mening over 
 

 F05  Heeft u een cursus of workshop gehad om te leren omgaan met moeilijk gedrag van studenten? 

    ja nee 
 

 F06  Is het wenselijk dat alle docenten een cursus krijgen in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten? 

    ja nee weet u niet / geen mening 
 

 F07  Is het wenselijk dat ondersteunend personeel dat veel met studenten te maken heeft 
   een cursus krijgt in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten? (bijv. conciërges, kantinepersoneel, enz.) 

    ja nee weet u niet / geen mening 
 
 

 G  Veilige voorzieningen  
 

G01  Vindt u het wenselijk dat bij u op de locatie ja nee weet niet 

01 er voor alle studenten kluisjes zijn?        

02 er toegangscontrole is bij de ingangen?         

03 orde-personeel gedrag van studenten in de gaten houdt?        

04 er geregeld controle is op wapenbezit of druggebruik?         

05 er camera’s zijn bij ingangen?         

06 er camera’s zijn in gangen en kantine?         

07 er camera’s zijn in de stalling / op parkeerterrein?         

 

      1 t/m 3 
ONTEVREDEN  5 t/m 7 

TEVREDEN 
 

 
G02   Hoe tevreden bent u in het algemeen over: 

zeer  
ONtevreden  niet 

(on)tevreden  
zeer 

tevreden
weet 
niet 

01 de veiligheid in school? 1 2 3 4   5   6 7  

02 de veiligheid op het terrein en in stallingen? 1 2 3 4   5   6 7  

03 de veiligheid in de schoolomgeving? 1 2 3 4   5   6 7  
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 H  Sociale klimaat op school en in uw team 
 

H01  Heeft u in groepen waar u lesgeeft aandacht besteed aan gedragsregels en het omgaan met elkaar? 
    nee  1 tot 2 keer geregeld  vaak  niet van toepassing 

 
H02  Moet meer aandacht worden besteed aan goed gedrag en omgangsvormen? 
    ja, bij studenten  ja, bij personeel bij beide groepen nee, niet nodig  geen mening 

 
H03  Gaan de collega’s uit uw team prettig en vriendelijk met u om? 
     (bijna) iedereen  de meesten +/- de helft een klein aantal   (bijna) niemand 

 
H04  Waarderen collega’s in uw team uw inbreng in teambesprekingen en in beroepsmatige discussies?  
     (bijna) iedereen  de meesten +/- de helft een klein aantal   (bijna) niemand 

 
H05  Is er een goede werksfeer in uw team, waarbij collega’s elkaar ook helpen en steunen ?  
     ruim voldoende  voldoende onvoldoende niet/nauwelijks 

 
H06  Krijgt u voldoende waardering van uw direct leidinggevende(n)?  
     ruim voldoende  voldoende onvoldoende niet/nauwelijks 

 

H07  Zorg voor een prettige en werkbare sfeer op school. ja gaat wel nee 

01 Zijn er voldoende geschikte ruimten om met collega’s samen te pauzeren?        

02 Zijn er voldoende geschikte ruimten om rustig te werken?        

03 Zijn lokalen netjes en schoon?        

04 Zijn gangen en kantines netjes en schoon?        

05 Is het gebouw en het schoolterrein netjes?         

06 Is er voldoende stallingruimte voor fietsen / scooters?         

07 Is er voldoende parkeerruimte voor auto’s?         

08 Zijn er voldoende sociale activiteiten (feest, sportdag, vieringen)?        

 

      1 t/m 3 
ONTEVREDEN  5 t/m 7 

TEVREDEN 
 

 
 H08   Hoe tevreden bent u in het algemeen over: 

zeer  
ONtevreden  niet 

(on)tevreden  
zeer 

tevreden
weet 
niet 

01 de sfeer en gezelligheid op de locatie als geheel? 1 2 3 4   5   6 7  

02 de sfeer en gezelligheid in uw eigen team? 1 2 3 4   5   6 7  

03 de onderlinge omgang binnen uw eigen team? 1 2 3 4   5   6 7  

04 de omgang van studenten en docenten? 1 2 3 4   5   6 7  

05 de omgang van docenten en niet-onderwijzend personeel? 1 2 3 4   5   6 7  

06 hoe leidinggevenden het personeel serieus nemen? 1 2 3 4   5   6 7  

07 hoe studenten zich aan regels en afspraken houden? 1 2 3 4   5   6 7  

08 hoe personeel zich aan regels en afspraken houdt? 1 2 3 4   5   6 7  

    
 I Opmerkingen over de sociale veiligheid en het sociale klimaat 
 
I01  Als u zelf aanvullende opmerkingen heeft over de sociale veiligheid of het sociale klimaat of over het 
  veiligheidsbeleid van de school, dan kunt u die hieronder opschrijven.  
 
   

   

   

Bedankt voor uw medewerking 
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Dit rapport is het derde deel van de Monitor 

Sociale Veiligheid in het mbo 2011. De twee eerder 

uitgebrachte rapporten geven een stand van zaken 

van de sociale veiligheid bij studenten (deel 1) en 

bij medewerkers (deel 2). Er wordt daarin zowel over 

de subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel) 

als over de objectieve veiligheid (slachtoffers van 

ongewenst gedrag) verslag gedaan. Die rapporten 

zijn opgesteld op basis van een tweejaarlijks 

onderzoek in mbo-instellingen onder studenten en 

medewerkers. De laatste meting is gedaan in 2011. 

Uitgebreide informatie over de achtergrond, het doel 

en de opzet van de monitor is in die beide rapporten 

te vinden.

Dit derde deel zoomt in op het sociaal veiligheidsbeleid 

in de mbo-sector. In voorgaande rondes van de monitor 

zijn daartoe enquêtes uitgezet onder medewerkers 

van instellingen die hoofdverantwoordelijk waren of 

die een goed inzicht hadden in het gevoerde beleid 

en in de uitvoering ervan. Ook is gebruik gemaakt van 

informatie uit enquêtes die zijn uitgezet bij studenten en 

medewerkers uitgezette.

In de monitor 2008 is de opzet van het beleidsonderdeel 

enigszins gewijzigd. Het verzamelen van relevante 

informatie over het beleid bij studenten en 

medewerkers via vragen in de enquêtes is gehandhaafd, 

maar het uitzetten van een enquête onder medewerkers 

die verantwoordelijk zijn voor het beleid en de 

beleidsuitvoering, is komen te vervallen. Daarvoor in de 

plaats zijn in 2008 en in 2011/2012 gesprekken gevoerd 

met beleidsmedewerkers die een centrale rol vervullen 

in het sociaal veiligheidsbeleid van hun instellingen. In 

deze laatste monitor is dat gebeurd in 14 instellingen 

(13 roc’s en 1 vakschool). De keuze voor gesprekken 

is gemaakt omdat de verschillen in het sociaal 

veiligheidsbeleid tussen instellingen, samenhangend 

met grote verschillen in omvang en complexiteit 

van de instellingen, te groot waren om daar met een 

gestandaardiseerde vragenlijst voldoende inzicht in te 

kunnen krijgen. Omdat de gesprekken maar in een deel 

van de instellingen gevoerd konden worden, levert dat 

wel een redelijk goed beeld op van de ontwikkelingen 

in het mbo-veld, maar de beschrijvingen kunnen niet als 

representatief worden gezien.

Opzet van de rapportage

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 

gaat in op beleidsontwikkelingen en op het betrekken 

van medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van 

het sociaal veiligheidsbeleid. In de daarop volgende vier 

hoofdstukken staat steeds een van de vier pijlers van 

het sociaal veiligheidsbeleid centraal. Die pijlers zijn: 

het onderwijs, de school als sociale organisatie, veilige 

voorzieningen en omgaan met ongewenst gedrag. Het 

zijn de invalshoeken zoals die door het Platform voor 

Veiligheid in het mbo als hoekstenen van het beleid 

worden gezien. In hoofdstuk 3 is dat de school als sociale 

organisatie, in hoofdstuk 4 gaat het om het onderwijs en 

de loopbaanbegeleiding, hoofdstuk 5 gaat in op veilige 

voorzieningen en hoofdstuk 6 op de wijze waarop 

instellingen met slachtoffers en daders van ongewenst 

gedrag omgaan. De belangrijkste ontwikkelingen zijn in 

de samenvatting opgenomen.
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2
Het 

veiligheids-
beleid in mbo-

instellingen
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Het agenderen van sociale veiligheid in de mbo-

sector met tegelijkertijd de oprichting van het 

Platform voor Veiligheid in het mbo begin deze 

eeuw was het startschot voor instellingen om 

het beleid op dat terrein te ontwikkelen. We zijn 

nu ruim 10 jaar verder. De vraag is hoe het met 

die ontwikkeling staat. Is het mbo-instellingen 

gelukt om beleidsplannen te ontwikkelen? Maar 

nog belangrijker, zijn instellingen erin geslaagd 

beleidsplannen om te zetten in maatregelen die 

ongewenst gedrag moeten helpen voorkomen en die 

moeten bijdragen aan een veilig sociaal klimaat voor 

studenten en medewerkers?

De ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid 

in mbo-instellingen komt in dit hoofdstuk aan de 

orde (paragraaf 2.1), evenals het betrekken van 

medewerkers daarbij (paragraaf 2.2) en de beleving 

en beoordeling van dat beleid door studenten en 

personeel (paragraaf 2.3). Specifieke maatregelen 

betrekking hebbend op de vier pijlers komen in de 

hoofdstukken 3 tot en met 6 aan de orde.

2.1 Ontwikkeling in het sociaal 
veiligheidsbeleid

Over die beleidsontwikkeling is ook al in eerdere 

monitoren gerapporteerd. In 2004 en 2006 is dat 

gedaan op basis van informatie uit de enquêtes onder 

studenten en gegevens uit een aparte enquête onder 

beleidsmedewerkers en leden van het college van 

bestuur (CvB) met veiligheid in hun portefeuille. In 

2008 is die laatste bron vervangen door interviews 

met vooral beleidsmedewerkers speciaal belast met 

sociale veiligheid. Ook in 2011/2012 is dat gedaan. Er 

is voor gesprekken gekozen omdat mbo-instellingen 

vaak zo verschillend zijn georganiseerd dat met een 

gestandaardiseerde vragenlijst verschillen in het sociaal 

veiligheidsbeleid onvoldoende duidelijk werden. In 

2011/2012 zijn op 14 instellingen gesprekken gevoerd 

met een of meer beleidsmedewerkers die een centrale 

rol hadden in het sociaal veiligheidsbeleid van de 

instelling. Het betreft een vakschool en 13 roc’s. Met 

een vertegenwoordiger van 2 vakscholen is een kort 

telefonisch gesprek gevoerd, waarin te kennen werd 

gegeven dat een gesprek weinig zin had, omdat er 

geen medewerkers specifiek belast waren met sociale 

veiligheid en daar ook geen aparte structuur voor 

bestond in de organisatie. In het gesprek met de 

vertegenwoordiger van een van de vakscholen (zie 

hieronder) werd dat ook duidelijk.

In 2006 had ruim de helft van de instellingen al een 

uitgebreid beleidsplan voor sociale veiligheid klaar. In de 

meeste overige instellingen werd er nog aan gewerkt. 

Zonder een representatief beeld te kunnen schetsen, 

waren er toen op tal van locaties al maatregelen 

getroffen, zoals het plaatsen van kluisjes en camera’s, 

was er een aanzet tot het registreren van incidenten, 

werden afspraken gepland met externe organisaties 

en werden medewerkers bijgeschoold in het omgaan 

met ongewenst gedrag. De mate waarin dat allemaal 

gebeurde verschilde sterk tussen en binnen instellingen. 

Toevallige of structurele incidenten konden een 

aanleiding zijn, maar ook de samenstelling van de 

populatie of de ligging van een locatie in een bepaalde 

buurt. Van systematische, onderbouwde keuzes was 

lang niet altijd sprake, eerder van ad-hocbeslissingen 

genomen op intuïtieve gronden. Daar is men zich 

anno 2012 van bewust. Enkele beleidsmedewerkers 

trokken investeringen in camerasystemen en in 

toezichthoudend personeel die op hun scholen waren 

gedaan, in twijfel vanwege onduidelijkheid over de 

effectiviteit en mede vanwege de enorme bedragen die 

ermee waren gemoeid. Dergelijke investeringen laten 

veel minder ruimte voor andere mogelijk effectievere 

maatregelen of voorzieningen die vanuit een visie 

op de school als een open, sociale gemeenschap 

ook wenselijker kunnen zijn. Overigens waren er in 

2006 en ook daarvoor al dergelijke geluiden te horen. 

Degenen met zo’n visie op sociale veiligheid gaven aan 

terughoudender te zijn met fysieke voorzieningen als 

camera’s, poortjes en toezichthoudend personeel en 

meer te zien in investeringen in personeel en studenten. 

Het lijkt erop dat in 2012, mede ingegeven door hoge 

kosten en ook door vraagtekens bij het nut van die 

maatregelen. kritischer wordt gekeken naar dergelijke 

(dure) voorzieningen. Ze worden zeker niet uitgesloten, 

maar er lijkt nu beter over te worden nagedacht waarbij 

alternatieven in de sociale sfeer in de afweging worden 

meegenomen.

Voorwaarde voor een integraal veiligheidsbeleid is een 

visie op sociale veiligheid en een daarop gebaseerd 

veiligheidsplan. Zoals aangegeven had in 2006 ruim 

de helft van de instellingen zo’n plan in de kast staan 

en waren de overige instellingen er nog mee bezig. 

De (aanvankelijke) beleidsplannen boden door hun 

omvang en het abstracte karakter (te) weinig sturing 

en houvast om van invloed te kunnen zijn op het 

tackelen van problemen op de werkvloer. Temeer 

omdat het binnen veel instellingen niet duidelijk 

was welke personen op de verschillende niveaus 
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verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het 

beleid en de controle op de uitvoering. Ook was er in 

de aanvankelijke beleidsplannen geen of te weinig 

rekening gehouden met de diversiteit aan problemen 

op de verschillende locaties of met de uiteenlopende 

culturen die samengebracht waren op eenzelfde locatie. 

Een veel gehoorde opmerking of klacht was dan ook dat 

de beleidsdocumenten vooral de boekenplank vulden. 

Een van de beleidsmedewerkers gaf dat in 2008 aan met: 

“Onze beleidsplannen zijn papieren tijgers.”

Dat beeld van ‘papieren tijgers’ doet echter geen recht 

aan de zorg voor sociale veiligheid in mbo-instellingen 

in de eerste jaren van deze eeuw. In die fase, en zeker 

ook voordat er expliciet aandacht werd gevraagd voor 

sociale veiligheid in het mbo, werden voorkomende 

problemen op de werkvloer aangepakt. Die aanpak 

werd niet gestuurd vanuit een integraal beleid, maar 

gebeurde vooral ad hoc.

In grote mbo-instellingen, met name op grote locaties 

van die instellingen, volstaat het niet om ad-hocbeleid 

te voeren. De diversiteit aan culturen bijeengebracht op 

eenzelfde locatie in samenhang met de grootschaligheid 

zorgden niet alleen voor onduidelijkheid over regels, 

maar ook over onduidelijkheid en onzekerheid over 

wie waar verantwoordelijk is voor bepaalde problemen. 

Daar komt de afstand tussen de locatieleiding en de 

werkvloer nog bij. Door diverse beleidsmedewerkers 

is er in 2008 bijvoorbeeld op gewezen dat in openbare 

ruimten docenten het laten afweten als studenten (en 

ook medewerkers) over de schreef gaan. Ze zijn onzeker 

in hun rol of zien het als taak van de conciërge of als 

taak van speciaal aangestelde toezichthouders om 

daar de problemen aan te pakken. Ook onzekerheid en 

wellicht angst om in te grijpen bij (ernstig) agressief of 

asociaal gedrag speelde een rol volgens verschillende 

beleidsmedewerkers in 2008. In 2011/2012 kwam dit 

punt in de gesprekken opnieuw naar voren.

Juist het samenbrengen van opleidingen op grote 

locaties vereist dat over de aanpak van problemen 

tussen de top en de werkvloer gecommuniceerd moet 

worden, niet alleen top-down, maar ook bottom-up. 

Daarvoor is meer nodig dan het plaatsen van regels 

of afspraken op internet of het instellen van een 

klachtencommissie. In een complexe organisatie moet 

op de verschillende niveaus en in de verschillende 

geledingen duidelijk zijn wie waar en wanneer en voor 

welk zaken verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van het beleid en de controle op de uitvoering. 

Verschillende beleidsmedewerkers hebben er in de 

laatste gespreksronde op gewezen dat het niet zozeer 

aankomt op het opstellen van allerlei regels en die 

dan proberen te handhaven, maar vooral op een 

mentaliteitsverandering waarin respect voor elkaar 

voorop staat.

Op basis van de gesprekken in 2008 konden drie globale 

fasen onderscheiden worden in de ontwikkeling en 

uitvoering van het sociaal veiligheidsbeleid:

1 een fase waarin min of meer onafhankelijk van 

elkaar in verschillende geledingen aan verschillende 

aspecten van het sociaal veiligheidsbeleid vaak op 

een ad-hocmanier wordt gewerkt;

2 een fase waarin de noodzaak van een 

verantwoordelijkheidsstructuur wordt onderkend als 

een voorwaarde voor een instellingsbrede, integrale 

aanpak van sociale veiligheid;

3 een fase waarin het veiligheidsbeleid instellingsbreed 

wordt uitgerold, zodat het beleid ook op de 

werkvloer invulling krijgt.

Naast het opstellen van beleidsplannen hebben mbo-

instellingen ook in uitvoerende zin al het nodige 

gedaan. Deels waren dat ad-hocmaatregelen zoals 

hiervoor al duidelijk is gemaakt. Dat is kenmerkend 

voor de eerste fase waarin soms los van elkaar en niet 

gebaseerd op een integraal beleidsplan, beslissingen 

worden genomen.

In 2012 werd in de gesprekken op de 14 instellingen 

duidelijk dat men de noodzaak inziet dat het sociaal 

veiligheidsbeleid zo georganiseerd moet worden dat 

problemen en oplossingen voor problemen zowel van 

boven naar beneden (top-down) als van beneden naar 

boven (bottom-up) bespreekbaar moeten worden 

gemaakt en dat daar op verschillende niveaus in de 

organisatie en in verschillende geledingen medewerkers 

een verantwoordelijke taak in moeten hebben.

De noodzaak om een overleg- en verantwoordelijkheids-

structuur te organiseren hangt af van de grootte 

en complexiteit van een instelling. In de kleinere 

instellingen, zoals met name de vakscholen, lijkt 

er geen noodzaak om een aparte overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur voor sociale veiligheid 

in het leven te roepen. Dat werd in telefoongesprekken 

met vertegenwoordigers van twee vakscholen 

duidelijk gemaakt. Ook in het interview met een van 

de bestuurders van een vakschool kwam dat naar 

voren. De lijnen zijn daar zo kort dat problemen snel 

bekend zijn bij leidinggevenden en de aanpak ervan 

snel onderling kan worden besproken. Er ligt wel een 

beleidsplan en er worden ook maatregelen genomen 
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als dat nodig is, maar daar is een aparte overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur niet voor nodig. Enkele 

beleidsmedewerkers van grotere instellingen die zelf 

eerder een leidinggevende rol vervulden op een kleine 

locatie beaamden dat. Op die kleinere locaties kent men 

elkaar, zijn de lijnen kort en komen problemen snel bij 

de leiding terecht.

Voor instellingen met veel locaties, waaronder grote 

locaties met veel verschillende opleidingsrichtingen, 

gaat dat niet op. Niet iedereen kent elkaar, het 

is onduidelijker wie op welke plaats waarvoor 

verantwoordelijk is en tezamen met de gelaagdheid 

en de verschillende geledingen, neemt ook de afstand 

van werkvloer tot de leiding toe. Die situatie zien we 

tegenwoordig in veel roc’s. Daar is een overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur wel noodzakelijk om 

samenhangend beleid te kunnen voeren en problemen 

conform het beleidsplan adequaat aan te kunnen 

pakken.

De gesprekken op de 13 roc’s maken duidelijk dat in 

alle 13 zo’n overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur 

wordt opgebouwd (6 van de 13) of al is georganiseerd 

(7 van de 13). De manier waarop die structuur is/wordt 

opgebouwd hangt af van de grootte en complexiteit 

of gelaagdheid van de instelling en mogelijk ook van 

beleidsvisies.

In alle 13 roc’s is er een medewerker of een kleine 

groep medewerkers met de opdracht het sociaal 

veiligheidsbeleid te ontwikkelen en zo te organiseren 

dat er draagvlak ontstaat en er gehandeld wordt 

conform de gemaakte plannen en afspraken. Ze hebben 

meestal een breed mandaat en vallen direct onder het 

CvB waaraan ze ook verantwoording moeten afleggen.

Het opbouwen van een overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur in de instelling is de 

grote uitdaging. Het beleid moet naar beneden toe 

worden gecommuniceerd (top-down). Daar moet 

draagvlak worden gevonden, verantwoordelijkheden 

(in de verschillende lagen en geledingen) worden 

vastgelegd en controle op de uitvoering worden 

geregeld. De structuur moet opwaartse communicatie 

(bottom-up) mogelijk maken.

In bijna alle van de 13 roc’s komen de medewerkers 

belast met de ontwikkeling en coördinatie van het 

sociaal veiligheidsbeleid uit de facilitaire dienstverlening, 

de arbo- of de HRM-afdeling. Het gaat om medewerkers 

die meestal uit hoofde van hun functie veel weten van 

(sociale) veiligheid en problemen op dat terrein. Slechts 

in 1 van de 13 roc’s was de beleidsmedewerker een 

leidinggevende uit het onderwijs. Omdat veel zaken op 

het terrein van sociale veiligheid zich direct of indirect 

in een onderwijssetting afspelen, zeker als het gaat om 

studenten, is het van groot belang om in de overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur het onderwijs (in de 

verschillende lagen) op te nemen. Uiteindelijk komt een 

belangrijk deel van de uitvoering van het beleid namelijk 

bij (kleinere) onderwijsteams terecht. Die link naar de 

werkvloer blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig, omdat 

(momenteel) veel teams prioriteit leggen bij de inhoud 

en vormgeving van het onderwijs. Door verschillende 

gesprekspartners is daarop gewezen. In een van de roc’s 

is dat opgelost door per unit een zorgcoördinator aan te 

stellen die alle problemen met studenten moet regelen.

De beleidsmedewerkers die direct onder het CvB 

vallen en als het ware de top van de overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur vormen, geven 

bijna unaniem aan geregeld overleg te voeren in de 

verschillende lagen en geledingen, onder andere ook 

om problemen te inventariseren en de stand van zaken 

op te maken. Meestal niet tot op het niveau van teams, 

maar wel tot op het niveau van units (meer locaties) of 

grotere locaties. Aan zo’n overleg nemen medewerkers 

van de verschillende geledingen uit de unit of locatie 

deel, zoals een vertrouwenspersoon, iemand van 

facilitair, de arbodienst en HRM. De meeste instellingen 

zorgen ervoor dat in de verschillende lagen het 

onderwijs goed is vertegenwoordigd met een of meer 

sector- of onderwijsdirecteuren. Hun taak is het vaak om 

wat betreft het onderwijs het beleid naar beneden toe 

te communiceren en (grote) problemen in hun sector of 

unit in het overleg in te brengen.

Een van de instellingen kent geen algemeen beleidsplan 

voor sociale veiligheid en wil dat ook zo laten. Elke unit 

(vestiging) moet een eigen beleidsplan opstellen. Daarin 

worden aspecten van sociale (en fysieke) veiligheid zoals 

die in andere beleidsplannen (onderwijs, huisvesting, 

facilitair, enzovoort) van de vestiging impliciet of 

expliciet voorkomen gebundeld en geïntegreerd. Zo 

moet elke unit daarin bijvoorbeeld verantwoorden 

hoe het convenant met externe partijen (politie, GGD, 

gemeente, enzovoort) is geregeld.

Wel wordt vanuit een centraal niveau ondersteuning 

gegeven, door bijvoorbeeld protocollen voor het 

afhandelen van ongewenst gedrag beschikbaar 

te stellen. Ook is er een instellingsbreed 

trainingsprogramma opgestart om het ondersteunend 

personeel dat veel met studenten omgaat, te trainen in 

het omgaan met ongewenst gedrag. In latere instantie 

wordt dat programma ook uitgerold voor alle docenten.

Dat een overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur 

rondom veiligheid sterk afhangt van hoe een roc is 
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georganiseerd, bleek uit een van de gesprekken. In het 

betreff ende roc is een reorganisatie doorgevoerd. Vijf 

grotere units (sectoren) zijn herverdeeld over 12 kleinere 

units (colleges). Dat betekende tegelijk dat de overleg- 

en verantwoordelijkheidsstructuur moet worden 

aangepast.

De gesprekken in de 13 roc’s wijzen erop dat roc’s 

serieus werk maken om het sociaal veiligheidsbeleid 

een plaats te geven in de organisatie. Een deel van de 

roc’s is daarin al geslaagd, een ander deel is op weg. Het 

opzetten en onderhouden van de interne netwerken 

(structuur) vereist echter blijvende aandacht. “Veiligheid 

heeft” in de woorden van een van de gesprekspartners 

“nogal de neiging onderaan de agenda te verdwijnen 

en vrijblijvend te worden”. Dat gevaar ligt steeds op de 

loer, omdat de aandacht bij onderwijsgevenden in 

de eerste plaats uitgaat naar het primaire proces. Als 

ernstige incidenten uitblijven neemt de kans toe dat het 

bij onderwijsteams van de agenda verdwijnt volgens 

sommige beleidsmedewerkers. Daarom is het belangrijk 

dat informatie uit het eigen meldsysteem regelmatig 

wordt teruggekoppeld op de verschillende niveaus van 

de overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur. Niet alle 

instellingen hebben dat meldsysteem al op orde, zoals 

we nog zullen zien.

Mbo-instellingen zijn complexe organisaties die primair 

als taak hebben onderwijs te verzorgen. Het ontwikkelen 

van beleidsplannen op het gebied van sociale veiligheid 

en het op poten zetten van een structuur om daar 

uitvoering aan te kunnen geven, is gezien die primaire 

taak dan ook geen eenvoudige klus. Zoals het er nu 

naar uitziet zijn of worden de fundamenten daarvoor 

gelegd. Ging het een aantal jaren geleden vaak nog om 

ad-hocmaatregelen, nu ziet het er naar uit dat de meeste 

instellingen een samenhangend beleid kunnen voeren 

of daar al behoorlijk op weg mee zijn.

2.2 Betrokkenheid van medewerkers bij 
het sociaal veiligheidsbeleid

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen 

medewerkers en studenten hun oordeel geven over 

het beleid, ook over het sociaal veiligheidsbeleid. Net 

zoals er een verschil is tussen het management en 

de werkvloer, betekent een vertegenwoordiging van 

studenten en medewerkers in de MR niet automatisch 

dat die beide groepen zich ook betrokken voelen bij 

het opstellen (en uitvoeren) van het beleid. Daarvoor 

is meer nodig, bijvoorbeeld het consulteren van beide 

groepen en/of hen laten meedenken over nieuw 

beleid of beleidsmaatregelen. Hoe op teamniveau 

die betrokkenheid kan worden gerealiseerd, kwam 

aan de orde in de vorige monitor (2008). Ook werd 

duidelijk dat juist de betrokkenheid van medewerkers 

bij de uitvoering van het beleid een speerpunt in de 

activiteiten rond sociale veiligheid moet worden. Hoe 

medewerkers tegen die betrokkenheid aankijken, komt 

nu aan de orde.

Het gevoel van betrokkenheid bij medewerkers

Aan medewerkers is gevraagd of ze bij het veiligheids-

beleid betrokken worden en of ze tijdig op de hoogte 

worden gesteld van maatregelen. Figuur 2.1 en 2.2 

tonen de resultaten.

Ruim 20% van de medewerkers geeft aan dat het 

personeel wordt betrokken bij het sociaal veiligheids-

beleid en volgens iets minder dan 20% is dat niet het 

geval. De meeste medewerkers weten het niet. Dat wijst 

erop dat veel medewerkers niet op de hoogte zijn of 

en hoe het personeel bij het beleid wordt betrokken. 

Dat percentage is sinds 2006 toegenomen van 50 naar 

59%. Omgekeerd is het percentage dat wijst op de 

betrokkenheid van het personeel afgenomen van 31 

naar 22%. De vraag of de betrokkenheid afneemt of dat 

het personeel minder op de hoogte wordt gebracht 

kunnen we niet beantwoorden.

Leidinggevenden zullen eerder bij het beleid worden 

betrokken dan het uitvoerend personeel. Ook ligt 

het voor de hand dat ze een beter beeld hebben van 

wie er wel en niet bij betrokken is. Dat zien we ook 

terug in de cijfers: ruim 40% van de leidinggevenden 

wijst op de betrokkenheid van het personeel bij het 

sociaal veiligheidsbeleid tegenover 18 à 19% van 

Figuur 2.1 Betrokkenheid bij het beleid volgens het 
personeel
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het overige personeel. Overigens zien we bij beide 

groepen eenzelfde trend als hierboven: het percentage 

dat betrokkenheid aangeeft is afgenomen en het 

percentage dat er niets over kan zeggen is toegenomen. 

Opmerkelijk is dat procentueel minder docenten dan 

overige medewerkers aangeven dat het personeel 

betrokken wordt bij het veiligheidsbeleid (20 tegenover 

23% van het ondersteunend personeel).

Het tijdig informeren van medewerkers over het 

beleid

Het informeren van het personeel over het te voeren 

beleid en over te nemen maatregelen is niet alleen 

wenselijk uit oogpunt van betrokkenheid, maar is ook 

een voorwaarde voor steun en medewerking bij de 

uitvoering van het beleid. Nu zal dat sterker gelden 

als van het personeel een actieve deelname wordt 

gevraagd, zoals bijvoorbeeld het toezicht houden op het 

gedrag van studenten of het melden van incidenten. De 

vraag is of medewerkers het gevoel hebben dat ze ook 

tijdig op de hoogte worden gebracht van het beleid en 

de maatregelen.

In de gesprekken met beleidsmedewerkers sociale 

veiligheid kwam naar voren dat er op dit punt nog wel 

wat te verbeteren valt. Het beleid landt nog lang niet 

altijd goed op de werkvloer. Dat zien we terug in de 

antwoorden van het personeel op de vraag of ze tijdig 

worden geïnformeerd over maatregelen en afspraken 

(fi guur 2.2).

Volgens iets meer dan de helft van de medewerkers 

(51%) wordt het personeel op de hoogte gesteld 

van maatregelen en afspraken. Een deel van de 

medewerkers geeft aan dat ze niet altijd bericht krijgen 

van nieuwe maatregelen. Ondanks de toegenomen 

aandacht voor sociale veiligheid, zien we dat niet terug 

in het informeren van het personeel over het beleid. 

In 2006 gaf namelijk nog 60% aan meestal of soms op 

de hoogte te worden gebracht van maatregelen en in 

2008 was dat 56%. In 2011 is dat nog verder gedaald. 

Omgekeerd is het percentage medewerkers dat hier 

niets over kan zeggen toegenomen van 30% in 2006 

naar 41% in 2011.

Leidinggevenden zijn, evenals op eerdergenoemde 

punten, beter op de hoogte van beleid en maatregelen 

dan het uitvoerend personeel. Volgens ruim 70% worden 

ze meestal of soms geïnformeerd, terwijl dat minder dan 

de helft van het uitvoerend personeel zegt op de hoogte 

worden gehouden. Tussen het onderwijzend personeel 

Figuur 2.2 Personeel wordt tijdig op de hoogte gesteld van 
maatregelen
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(OP’ers) en het onderwijsondersteunend personeel 

(OOP’ers) is er op dit punt weinig verschil.

2.3 Tevredenheid over het sociaal 
veiligheidsbeleid

Studenten en medewerkers is gevraagd hoe tevreden ze 

zijn over de zorg voor sociale veiligheid. Ze konden dat 

voor het gebouw, het terrein en de directe omgeving 

van de school aangeven op een zevenpuntsschaal 

lopend van zeer ontevreden (1) tot zeer tevreden (7) 

met als middelste categorie niet tevreden, maar ook niet 

ontevreden (4). In figuur 2.3 is het oordeel van studenten 

en medewerkers in beeld gebracht voor de metingen 

vanaf 2004.

De figuur maakt duidelijk dat de tevredenheid over de 

zorg en aandacht voor sociale veiligheid in de afgelopen 

jaren duidelijk is toegenomen, zowel bij studenten 

als bij medewerkers. In 2004 waren studenten en 

medewerkers, of het nu ging om de zorg voor veiligheid 

in het gebouw of erbuiten, daar maar matig over 

tevreden. In de laatste meting zijn studenten daarover 

gemiddeld enigszins tevreden tot tevreden (gemiddeld 

5,5 à 5,6). Bij het personeel geldt dat ook voor de zorg 

voor veiligheid buiten het gebouw, maar voor de 

zorg voor in het gebouw komt het oordeel hoger uit, 

gemiddeld op 5,9. Dat valt nagenoeg samen met het 

schaalpunt ‘tevreden’ (6).

Het gevoel van veiligheid is sinds 2006 zeer hoog: 

tussen de 92 en 95% van de studenten voelt zich in het 

gebouw meestal veilig, voor het personeel is dat de 95 

en 97%. Dat is in de afgelopen jaren niet veranderd. 

De waardering voor de aandacht aan sociale veiligheid 

en het sociale klimaat is wel verder toegenomen, zoals 

in figuur 2.3 is te zien. Bij studenten vinden we dat 

ook terug in een toenemende tevredenheid over de 

sfeer op school en over de sfeer in de eigen groepen 

(hoofdstuk 4).
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3
Pijler 1:  

Het onderwijs
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Het onderwijs is het primaire proces in scholen. 

Dan geldt ook voor het mbo. Het grootste deel van 

hun tijd op school brengen studenten en docenten 

dan ook binnen die context door. De vraag is hoe 

het onderwijs als primair proces een rol speelt in de 

sociale veiligheid op een school. Een prettig en veilig 

klimaat moet in de eerste plaats in onderwijssituaties 

zelf worden gecreëerd. Als dat lukt zal dat zeker 

ook bijdragen aan een sociaal veilig klimaat buiten 

de lessituaties. In dit hoofdstuk gaat het er om hoe 

sociale veiligheid in onderwijssituaties kan worden 

gerealiseerd. Wat kan daar aan bijdragen?

Twee invalshoeken zijn van belang: a) de 

betrokkenheid van studenten bij hun opleiding 

en b) de mate waarin studenten en docenten 

in de onderwijs situaties respectvol met elkaar 

omgaan. Dat laatste zal deels ook samen hangen 

met gemeenschappelijke normen en waarden. 

Uiteraard geldt dat wederzijds respect en die 

gemeenschappelijke normen en waarden ook buiten 

onderwijs situaties. Hoe studenten, docenten en 

overige medewerkers op school met elkaar omgaan, 

komt dan ook terug in de tweede pijler: de school als 

sociale organisatie.

De veronderstelling is dat betrokkenheid bij een 

organisatie, hier de school, afhangt van betrokkenheid 

bij het primaire proces. Studenten in het mbo komen 

om een opleiding te volgen waarin ze een vak of beroep 

leren, dat hen kansen biedt op de arbeidsmarkt of 

hen toegang verschaft tot het hbo. De betrokkenheid 

zal dus vooral afhangen van hoe de inhoud, de vorm 

en de organisatie van de gekozen beroepsopleiding 

studenten het gevoel geeft dat dit bijdraagt hun doel 

te realiseren. Sluit die opleiding goed aan bij wat de 

student wil of bij zijn of haar beroepsinteresse? Wordt de 

leerstof aantrekkelijk en uitdagend aangeboden tijdens 

lessen en in opdrachten? Wordt in het rooster rekening 

gehouden met de belangen van de studenten? Een 

student die die vragen bevestigend kan beantwoorden, 

zal zich sterker betrokken voelen bij de opleiding (en 

de school) en meer gemotiveerd zijn om zich te richten 

op leeractiviteiten dan een student die ontkennend 

reageert op een of meer van die drie vragen. Een 

betrokken student zal minder snel in een situatie komen 

die ongewenst gedrag zal oproepen of zal zich daar 

minder snel toe laten verleiden. Het is dus zaak dat 

studenten een opleiding kunnen volgen die aansluit 

bij wat ze willen, dat de leerstof op een pedagogisch-

didactisch aantrekkelijke manier wordt aangeboden 

en dat een rooster met onnodige tussenuren zo 

veel mogelijk wordt voorkomen. Dat dat geen 

vanzelfsprekende zaken zijn en dat dat gevolgen heeft 

voor de sociale veiligheid in en buiten de lessen, wordt 

in dit hoofdstuk duidelijk.

Betrokkenheid en gemotiveerdheid van studenten (en 

docenten) is echter geen garantie voor een prettig en 

sociaal veilig klimaat in onderwijssituaties. Een tweede 

voorwaarde is dat de spelers respect voor elkaar hebben 

en respectvol met elkaar omgaan. Gemeenschappelijke 

normen en waarden kunnen daarbij helpen. Het 

wederzijds respect zal ook tot uiting komen in het 

zich houden aan sociale regels. Respectvol met elkaar 

omgaan zal de kans op ongewenst gedrag doen 

afnemen. Evenmin dat we bij alle studenten kunnen 

uitgaan van betrokkenheid bij hun opleiding, geldt dat 

ook voor wederzijds respect en voor het zich houden 

aan sociale regels. Als dat niet of te weinig gebeurt, zal in 

het primaire proces daar aandacht aan moeten worden 

besteed. Dat is vooral de taak van de docenten.

In dit hoofdstuk komt vooral de betrokkenheid of 

binding aan de opleiding in relatie tot de sociale 

veiligheid aan de orde. Het respectvol met elkaar 

omgaan is het thema in hoofdstuk 4.

Eerst wordt de betrokkenheid bij de opleiding 

geoperationaliseerd in risicoprofielen (paragraaf 

3.1). De samenhang tussen betrokkenheid en sociale 

veiligheid is het onderwerp van paragraaf 3.2. De 

bespreking in beide paragrafen gebeurt aan de hand 

van de uitkomsten van de enquêtes die studenten en 

medewerkers hebben ingevuld. In paragraaf 3.3 laten 

we zien hoe instellingen het primaire proces benutten 

om de sociale veiligheid in onderwijssituaties en andere 

situaties op school te verbeteren. Voor die bespreking 

maken we vooral gebruik van de interviews met de 

beleidsmedewerkers.

3.1 Betrokkenheid bij de opleiding

Studenten zullen zich meer bij hun opleiding betrokken 

voelen als die opleiding naar hun gevoel aansluit bij 

hun (beroeps)interesse. Dus bij wat de student voor 

soort werk wil gaan doen. De mate waarin de leerstof 

aantrekkelijk en uitdagend wordt aangeboden, speelt 

zeker ook mee. Aan studenten die de standaardversie 
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van de enquête kregen voorgelegd1, is een aantal 

vragen gesteld om hun betrokkenheid bij de opleiding 

te kunnen nagaan.

Beroepsinteresse

Allereerst is de studenten gevraagd of ze weten wat ze 

willen worden of welk soort werk ze het liefst gaan doen 

na hun opleiding. Figuur 3.1 toont de verdeling van de 

antwoorden.

Iets meer dan de helft van de studenten is al redelijk 

zeker van wat ze willen worden of het soort werk dat 

ze willen gaan doen. Nog eens ruim 20% heeft wel een 

idee wat ze willen gaan doen, maar is daar minder stellig 

over. Van de overige studenten twijfelt 17% tussen twee 

of meer beroepen en 10% heeft nog helemaal geen idee 

van wat ze willen worden. Dit beeld verschilt nauwelijks 

voor studenten in het eerste, tweede, derde of vierde 

leerjaar en dat is opmerkelijk. Wel is er een duidelijk 

verschil tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) 

en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bol is 

minder dan de helft van de studenten (47%) vrij zeker 

van hun beroepsinteresse tegenover 74% in de bbl. In 

de sector Economie & handel weten procentueel minder 

studenten dan in de andere sectoren wat ze willen 

worden.

1 Naast de standaardversie is er ook een verkorte versie 
van de monitor voor studenten ontwikkeld. Die is minder 
uitgebreid en is vooral bedoeld voor studenten op niveau 
1 en 2. Een aantal instellingen heeft vanwege een kortere 
afnameduur die verkorte versie aan alle studenten in het 
onderzoek voorgelegd. De resultaten over de opleiding zijn 
dus meer indicatief dan representatief.

Inhoud van de opleiding

De studenten is ook gevraagd of hun opleiding aansluit 

bij hun (beroeps)interesse en of de opleiding interessant 

(aantrekkelijk, uitdagend) is. Figuur 3.2 toont de 

resultaten.

Ruim driekwart van de studenten vindt dat hun 

opleiding goed aansluit bij hun (beroeps)interesse. 

Voor 16% van de studenten is dat deels het geval en 7% 

vindt de opleiding niet of nauwelijks aansluiten bij hun 

(beroeps)interesse.

Twee derde van de studenten beoordeelt alle of de 

meeste onderdelen van hun opleiding als interessant 

en ruim een kwart vindt dat gedeeltelijk het geval. Maar 

voor 7% is de opleiding niet of nauwelijks interessant.

In de bbl zijn de uitkomsten weer iets gunstiger dan 

in de bol. Procentueel meer bbl’ers dan studenten uit 

de bol vinden hun opleiding goed aansluiten bij wat 

ze willen worden en bbl’ers vinden hun opleiding ook 

vaker interessant dan bol-studenten. Kijken we naar de 

sectoren, dan is het beeld het gunstigst bij de sectoren 

Zorg & welzijn en Landbouw en het minst gunstig bij de 

sector Economie & handel.

3.2 Betrokkenheid bij de opleiding en 
ongewenst gedrag

De hierboven beschreven kenmerken (zekerheid 

over de beroepsinteresse, de mate waarin de inhoud 

van opleiding interessant is voor studenten en hoe 

de opleiding aansluit bij de beroepsinteresse) zijn 

gebruikt om de betrokkenheid bij de opleiding te 

kunnen aangeven. Met behulp van die kenmerken is de 

volgende indeling gemaakt:

1 een grote betrokkenheid bij de opleiding (46% van 

de studenten);

2 een tamelijk grote betrokkenheid bij de opleiding 

(35% van de studenten);

3 een beperkte betrokkenheid bij de opleiding (14% 

van de studenten);

4 een geringe betrokkenheid bij de opleiding (5% van 

de studenten).

Naarmate de betrokkenheid geringer is, wordt ervan 

uitgegaan dat het risico op ongewenst gedrag zal 

toenemen. Ook de mate waarin de opleiding aansluit 

bij de cognitieve capaciteiten van studenten zal een 

rol spelen in het gevoel van betrokkenheid. Het is 

gemakkelijk voor te stellen dat een opleiding die 

voor een student veel te moeilijk is, een geringere 

Figuur 3.1 Zekerheid over de beroepsinteresse bij 
deelnemers
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betrokkenheid tot gevolg kan hebben. Deze factor is 

niet meegewogen in de bovenstaande indeling. Om een 

indruk te geven van deze factor zijn hierna enkele cijfers 

erover opgenomen.

Van de studenten met een grote betrokkenheid bij 

hun opleiding beoordeelt 90% dat de opleiding goed 

past bij hun capaciteiten. De opleiding is voor 3 à 4% 

(veel) te moeilijk en voor 6 à 7% van de studenten juist 

(veel) te gemakkelijk. Die percentages verschuiven als 

de betrokkenheid bij de opleiding afneemt. Kijken we 

naar de minst betrokken studenten dan vindt net iets 

meer dan de helft (52%) de opleiding goed passen bij 

hun capaciteiten, terwijl de opleiding voor 15% uit die 

groep (veel) te moeilijk is en voor 33% juist (veel) te 

gemakkelijk.

Studieprestaties en de prognose de opleiding goed af 

te ronden, zullen naar verwachting worden beïnvloed 

door de betrokkenheid bij de opleiding. En dat is 

ook inderdaad het geval. Circa 2,5% van de meest 

betrokken studenten geeft aan dat hun studieresultaten 

onvoldoende tot slecht zijn en dat percentage loopt op 

naar bijna 20% bij de minst betrokken studenten. De 

prognose om de opleiding af te ronden vertoont een 

vergelijkbare tendens: 0,5% van de meest betrokken 

studenten denkt dat dat niet lukt en in de groep minst 

betrokken studenten is dat opgelopen naar circa 17%. 

Het percentage studenten dat er nog geen uitspraak 

over kan doen neemt eveneens toe, namelijk van circa 

3% naar ongeveer 23%.

De betrokkenheid bij de opleiding weerspiegelt zich dus 

in de motivatie om zich in te zetten voor de opleiding. 

De veronderstelling dat een geringere betrokkenheid de 

kans op ongewenst gedrag vergroot, zal dus versterkt 

worden door een geringere motivatie zich in te zetten 

om de opleiding succesvol af te ronden. We zullen 

nu nagaan hoe die betrokkenheid bij de opleiding 

samenhangt met ongewenst gedrag.

Spijbelen en lessen verstoren

De betrokkenheid van studenten bij hun opleiding zal 

zeker tot uiting komen in de houding tegenover de 

lessen. De vorige monitor (2008) liet zien dat er een 

samenhang is met spijbelen en het verstoren van lessen. 

In de huidige monitor vinden we dat opnieuw, zoals 

tabel 3.1 toont.

Het percentage studenten dat zonder geldige reden 

uit lessen wegblijft is het laagst (24,1%) bij de meest 

betrokken studenten en het hoogst (47,2%) in de groep 

die zich het minst bij hun opleiding betrokken voelt. 

Voor frequent spijbelen is de trend vergelijkbaar: 1,2% 

voor de meest betrokken studenten en 9,6% voor de 

studenten die zich gering betrokken voelen bij hun 

opleiding.

Figuur 3.2 Beoordeling van de inhoud van opleiding
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Tabel 3.1 Betrokkenheid bij de opleiding, spijbelen en lessen verstoren

Betrok ken heid 

bij de opleiding

Spijbelen Lessen verstoren
Totaal Fre quent Totaal

Aantal % % %
groot 5.814 24,1 1,2 2,7
redelijk groot 4.386 34,1 2,9 4,2
beperkt 1.752 37,1 5,6 5,8
gering  676 47,2 9,6 6,6
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Redenen om uit lessen weg te blijven hangen eveneens 

met de betrokkenheid samen. Bij een afnemende 

betrokkenheid wordt vaker als reden voor spijbelen 

genoemd: niet interessante leerstof en slechte of saaie 

lessen. Het percentage spijbelaars dat die redenen 

noemt, loopt op van ongeveer 20% in de groep meest 

betrokken studenten naar 35% in de groep die het minst 

betrokken is. Het beeld voor de reden dat de opleiding 

niet aansluit bij de beroepsinteresse van de student, past 

ook in dat patroon. Circa 1% van de meest betrokken 

studenten die spijbelen, geeft die reden tegenover 

bijna 22% van de minst betrokken studenten die 

ongeoorloofd verzuimen.

De samenhang tussen betrokkenheid bij de opleiding 

en het verstoren van lessen is weliswaar minder sterk, 

maar dit ongewenste gedrag neemt ook toe als de 

betrokkenheid bij de opleiding geringer wordt. Iets 

minder dan 3% van de meest betrokken studenten 

maakt zich schuldig aan dat soort ordeverstoringen en 6 

à 7% van de minst betrokken studenten.

Wapens en drugs

Het wapenbezit onder studenten is de afgelopen jaren 

sterk afgenomen, van een kleine 8% in 2002 naar iets 

meer dan 1% in 2011. Ook het drugsgebruik, zeker 

op school, is minder dan in 2002. De samenhang met 

betrokkenheid bij de opleiding die in voorgaande 

metingen al is opgemerkt, verdwijnt echter niet nu dit 

soort ongewenst gedrag sterk is teruggedrongen.

Procentueel gezien komt wapenbezit het minst voor 

bij studenten die zich het meest bij hun opleiding 

betrokken voelen. In die groep is het percentage 0,6% 

(0,3% voor frequent wapenbezit). Die percentages lopen 

op als studenten zich minder betrokken voelen bij hun 

opleiding. In de groep minst betrokken studenten is het 

wapenbezit 2,8% en bij frequent wapenbezit 1,5%.

Tussen de 9 en 10% van de mbo’ers gebruikt op school 

of elders wel eens of geregeld drugs. Beperkt tot de 

schoolsituatie is dat percentage aanzienlijk lager: 

ruim 2% maakt zich daar momenteel schuldig aan 

drugsgebruik. Het drugsgebruik op en rond school 

is het afgelopen decennium sterk teruggedrongen, 

maar dat heeft geen effect gehad op de samenhang 

met de betrokkenheid bij de opleiding (tabel 3.2). Die 

samenhang is er nog steeds. Het percentage mbo’ers 

dat op school of elders drugs gebruikt, loopt namelijk 

op van circa 8% in de groep meest betrokken studenten 

tot 20% in de groep die het minst bij hun opleiding is 

betrokken. Voor het gebruik van drugs in en rond school 

zijn de cijfers respectievelijk circa 2% en circa 7%.

Daders van agressie

De hiervoor besproken vormen van ongewenst gedrag 

kunnen een negatieve invloed hebben op de sfeer en 

het sociale klimaat. Dat geldt waarschijnlijk nog meer 

voor ongewenst gedrag dat direct en opzettelijk gericht 

is op anderen, medestudenten of medewerkers. Is er 

hier ook een samenhang met betrokkenheid? Zien we 

bij minder betrokken studenten vaker agressief gedrag 

tegenover anderen dan bij studenten die sterker bij hun 

opleiding zijn betrokken? Dat blijkt inderdaad het geval. 

Dat resultaat is in de monitor 2008 gevonden en ook in 

deze monitor zien we weer die samenhang. Studenten 

die minder betrokken zijn bij hun opleiding gedragen 

zich over het algemeen agressiever dan meer betrokken 

studenten. Voor verschillende vormen van agressief 

gedrag is die samenhang gevonden (tabel 3.3).

Kijken we eerst naar materieel geweld (diefstal en 

vandalisme), dan blijkt rond 2% van de meest betrokken 

studenten zich daaraan schuldig te maken en dat 

percentage stijgt naar bijna 5% in de twee groepen 

minst betrokken studenten. De verschillen lijken niet 

groot. Maar de twee groepen minst betrokken studenten 

vormen minder dan 20% van de steekproef, terwijl 35% 

van de studenten die zich aan diefstal of vandalisme 

hebben schuldig gemaakt uit die twee groepen komt.

Eenzelfde beeld zien we bij vormen van psychisch-fysiek 

geweld (pesten, discriminatie, bedreigen, lichamelijk 

geweld) en bij verbaal geweld. Wanneer studenten zich 

Tabel 3.2 Betrokkenheid bij de opleiding, wapenbezit en drugsgebruik

Betrokkenheid  

bij de opleiding

Wapens op school Drugsgebruik 
Totaal Frequent Totaal Op school

Aantal % % % %
groot 5.814 0,6 0,3 7,9 1,7
redelijk groot 4.386 0,7 0,3 11,0 2,3
beperkt 1.752 1,5 1,0 14,1 4,1
gering  676 2,8 1,5 20,1 7,2
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minder betrokken voelen bij hun opleiding, stijgt het 

percentage daders van psychisch-fysieke agressie van 

4,2 naar 9,5% en bij verbaal geweld van 3 naar circa 6%.

Hoewel het verschil in percentages wellicht als gering 

wordt ervaren, maken absolute aantallen duidelijk dat 

betrokkenheid bij de opleiding een factor van belang 

is om agressie tegen te gaan en te voorkomen. Het 

onderwijs is dus zeker een pijler voor adequaat sociaal 

veiligheidsbeleid.

3.3 Maatregelen die de betrokkenheid 
moeten vergroten

Het onderwijs zelf is een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste, pijler voor een sociaal veilige leer- en 

werkomgeving in school. Studenten die betrokken zijn 

bij hun opleiding zullen zich niet of in mindere mate 

inlaten met ongewenst gedrag. Daarvan uitgaande moet 

worden geconstateerd dat deze pijler tot nu toe relatief 

weinig aandacht krijgt in het sociaal veiligheidsbeleid.

Dat heeft allereerst te maken met de keuze van 

beleidsmedewerkers die dat beleid moeten vormgeven 

en coördineren. Dat zijn voornamelijk medewerkers 

uit de facilitaire dienstverlening of gebouwenbeheer, 

arbo- of HRM-medewerkers en vertrouwenspersonen. 

Slechts in een van de veertien interviews spraken we een 

directeur Onderwijs en studentenzaken die een centrale 

rol in het sociaal veiligheidsbeleid vervult. Vanuit hun 

achtergrond zijn die beleidsmedewerkers vooral gericht 

op situaties en gedrag buiten het primaire proces en 

voor zover sprake is van ernstige incidenten binnen de 

lessen ook met het onderwijs.

Een tweede probleem is dat uit oogpunt van sociale 

veiligheid het belang van goed en op maat aangeboden 

onderwijs wel wordt herkend, maar dat het nog niet zo 

eenvoudig blijkt die boodschap goed over te brengen 

naar de werkvloer. Dat heeft te maken met de insteek 

van waaruit het veiligheidsbeleid is opgezet en van 

waaruit het niet gemakkelijk is een brug te slaan naar 

het onderwijs. “Onderwijs wordt niet gezien als een van 

de pijlers van het veiligheidsbeleid”, stelt een van de 

geïnterviewde beleidsmedewerkers. Probleemgedrag 

in het onderwijs wordt nog te veel als een zaak van het 

onderwijs zelf gezien: “Afspraken over absentie en contact 

met spijbelaars hebben we niet onder sociale veiligheid 

hangen, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van 

het onderwijs, die daarbij ondersteuning krijgt van de 

cursistenadministratie. De aandacht ervoor komt vooral 

voort vanuit het probleem van vroegtijdige schooluitval. 

Hetzelfde geldt voor een ander probleem, het effect van 

roosters op studenten. Dat zit weer bij de roostermakers. 

De relatie tussen roosters, spijbelen en ongewenst gedrag 

wordt daar niet gemaakt.” Kortom, de aanpak van 

problemen in het onderwijs wordt nog te weinig belicht 

vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en om die 

reden is er nog te weinig oog voor een gecoördineerde 

benadering.

Ten slotte speelt de aanname mee dat docenten 

voldoende zijn toegerust om moeilijke situaties met 

studenten zelf op te lossen. Dat wordt als een deel van 

hun pedagogisch-didactische bekwaamheid gezien. 

Vanuit de docenten wordt dat ook wel bevestigd. In veel 

instellingen kunnen docenten namelijk een training 

volgen of aan een workshop deelnemen gericht op het 

leren omgaan met moeilijk gedrag van studenten, zoals 

het gebruik van straattaal en agressief gedrag. Diverse 

beleidsmakers gaven aan dat docenten daar geen 

behoefte aan hebben of soms zelfs geërgerd reageren, 

omdat zo’n aanbod uitgaat van het vermoeden dat 

ze hun vak niet goed zouden beheersen. Volgens 

beleidsmedewerkers leggen veel docenten niet de 

relatie tussen onderwijs en sociale veiligheid: “Het 

onderwijs blijkt door docenten niet echt te worden ervaren 

als een element in het veiligheidsbeleid.”

Verschillende beleidsmedewerkers zien wel een 

kentering. Ze zijn zich er zelf steeds meer van bewust 

dat het onderwijs een rol speelt in het creëren en 

vasthouden van een prettig en veilig sociaal klimaat 

binnen en buiten de lessen, zoals een van hen stelt: 

“Je moet zorgen dat je boeiend onderwijs hebt, anders 

Tabel 3.3 Betrokkenheid bij de opleiding en daders agressie

Betrokkenheid bij 

de opleiding
Materieel geweld

Psychisch-fysiek 

geweld
Verbaal geweld

Aantal % % %
groot 5.822 1,9 4,2 2,9
redelijk groot 4.394 2,3 5,5 5,0
beperkt 1.757 4,8 6,8 6,2
gering  677 4,7 9,5 5,9
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ontstaat er een klimaat waarbinnen leerlingen afwijkend 

gedrag gaan vertonen.” Mede vanuit het gezichtspunt 

van sociale veiligheid moet er meer aandacht komen 

voor de kwaliteit van het onderwijs. “Waar we ons op 

moeten focussen de komende tijd, is dat vooral de basis 

goed blijft, dus het contact tussen docent en student, dat 

het in de klas goed gaat. Als het daar goed gaat, heb je 

erbuiten minder problemen. Sociale veiligheid moet weer 

van ons allemaal worden. Dat is de grote uitdaging de 

komende tijd.” Een andere beleidsmedewerker benadrukt 

dat ook: “Als het gaat om veiligheid in het onderwijs, dan 

hebben we de komende tijd twee missies: 1) zorgen dat 

sociale veiligheid structureel in het onderwijs ingebed 

raakt en 2) daarbij zorgen dat de losse stukjes waar nu 

verschillende bureaus verantwoordelijk voor zijn, integraal 

worden aangepakt.” In verschillende instellingen worden 

al bijeenkomsten en studiemiddagen voor docenten 

georganiseerd die deels of helemaal in het teken staan 

van sociale veiligheid.

Uit bovenstaande mag niet de conclusie worden 

getrokken dat de sociale veiligheid in het onderwijs 

wordt verwaarloosd. Er gebeurt veel, maar de relatie 

met sociale veiligheid wordt niet altijd gelegd. Teams 

werken hard aan goed en uitdagend onderwijs, 

loopbaanbegeleiders gaan in gesprek met studenten 

om voor een passende opleiding te zorgen en het 

ongeoorloofd verzuim krijgt veel aandacht.

In het vervolg van deze paragraaf beschrijven we een 

aantal ontwikkelingen in het onderwijs die mede vanuit 

de zorg voor een sociaal veilige omgeving in gang zijn 

gezet of die worden versterkt.

Terugdringen van ongeoorloofd verzuim

In het mbo wordt de laatste jaren steeds meer toegezien 

op ongeoorloofd verzuim (spijbelen), mede vanwege 

de wettelijke verplichting verzuim te registreren en te 

melden bij de leerplichtambtenaar. “Verzuim monitoren 

we tegenwoordig heel strak”, is een uitspraak die in 

vergelijkbare bewoordingen in de meeste interviews 

viel te beluisteren. (Zie ook het kader). Die verscherpte 

aandacht is terug te zien in de cijfers over spijbelgedrag 

in de laatste monitoren. Tussen 2002 en 2011 is het 

ongeoorloofd verzuim vrijwel gehalveerd.

Wij zetten heel erg in op het terugdringen van 
school  uitval. Voor de bekostiging is het van groot 
belang dat je een sluitende presentie regeling hebt. 
We zijn nu een zogenaamde buiten- en binnenring 
aan het implementeren. Bij binnenkomst wordt de 
aanwezigheid elektronisch met pasjes geregistreerd. 
De onderwijsregistratie vindt in de teams plaats. Daar 
wordt nu enorm op ingezet om die presentie sluitend te 
krijgen, want je moet je verantwoorden over het aantal 
uren dat studenten daadwerkelijk onder leiding van 
een docent aanwezig zijn. Dat wordt nu vrij intensief 
gedaan en het systeem wordt nog steeds verfijnd.
De aanpak tussen locaties als een student die niet komt 
opdagen is nog verschillend. Er zijn locaties waar ze 
’s morgens voor 9 uur kijken wie er is en studenten die 
er niet zijn worden gebeld. Op andere locaties wordt 
(ook) gewerkt met verzuimcoaches, die leerlingen thuis 
ophalen. We hebben een hele nauwe samenwerking 
met de leerplichtambtenaar. Die zitten ook in onze 
eigen veiligheidsteams.

Het terugdringen van spijbelen kan bijdragen aan 

een veiliger sociaal klimaat. De monitor 2011 maakt 

duidelijk dat spijbelgedrag samenhangt met ongewenst 

gedrag in en rond school. Toch zijn veel docenten 

zich niet of te weinig bewust van die relatie. “Spijbelen 

wordt door veel docenten niet ervaren als een element in 

het veiligheidsbeleid […] ze leggen niet de relatie tussen 

saaie lessen, spijbelen en sociale veiligheid”, aldus een 

beleidsmedewerker. Ongeoorloofd verzuim wordt 

eerder gezien als een sport om regels te ontduiken. 

Ongetwijfeld zal dat een rol spelen, maar persoonlijke 

zaken die prioriteit krijgen en ontevredenheid over het 

onderwijs zijn toch belangrijkere factoren. Wat betreft 

het onderwijs gaat het om saaie of overbodige lessen, 

slechte uitleg van leerstof, een niet passende opleiding, 

veel tussenuren, enzovoort. Dat zijn door studenten 

genoemde redenen om weg te blijven uit lessen.

Onderwijsovereenkomsten met studenten en strengere 

sancties kunnen het spijbelen terugdringen, maar 

er zal ook rekening moeten worden gehouden met 

waarom studenten niet naar de lessen gaan. Ongewenst 

gedrag dat voortkomt uit of versterkt wordt door 

ongenoegen over het onderwijs verdwijnt niet door 

een aanwezigheidsplicht. Het risico bestaat dat dat 

gedrag daarmee eerder nog versterkt wordt, omdat de 

oorzaak niet wordt weggenomen. Verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs en loopbaanbegeleiding 

zijn instrumenten die de oorzaken van spijbelen 

kunnen wegnemen. Studenten zullen zich daardoor 

meer betrokken voelen bij hun opleiding. Dat verhoogt 

niet alleen de kansen dat ze hun opleiding succesvol 
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afronden, maar draagt er tegelijkertijd aan bij dat ze zich 

minder zullen inlaten met ongewenst gedrag.

Volgens een van de beleidsmedewerkers is er een 

omslag waar te nemen in de houding van docenten. Die 

omslag brengt ze in verband met de veiligheidsmarkten 

voor docenten in haar instelling. Dergelijke 

bijeenkomsten worden steeds meer georganiseerd in 

roc’s. De relatie tussen onderwijs en sociale veiligheid 

wordt in een aantal instellingen ook explicieter gelegd. 

De volgende subparagrafen gaan daar over.

Intake en loopbaanbegeleiding

Studenten die niet op de goede plek zitten, niet 

een opleiding volgen die aansluit bij wat ze willen 

(worden), zullen zich minder betrokken voelen bij 

hun opleiding. In paragraaf 4.2 zagen we dat de kans 

op ongewenst gedrag dan toeneemt. Het is daarom 

belangrijk, in de eerste plaats uit oogpunt van een goed 

toekomstperspectief op de arbeidsmarkt om studenten 

een passende opleiding te bieden. In de tweede 

plaats kan dat tegelijkertijd de kans op ongewenst 

gedrag verkleinen. Dat laatste wordt in een aantal 

roc’s onderkend en heeft ertoe geleid dat de intake 

en de loopbaanbegeleiding serieuzer ter hand wordt 

genomen. Hieronder zijn twee voorbeelden die dat 

illustreren.

Een intensievere intake

Op een van de locaties hadden we heel veel verzuim, 
zowel onder studenten als docenten en uitval. Je wilt 
niet weten hoeveel incidenten zich daar ook voordeden. 
Sinds een paar jaar besteden we nu veel meer aandacht 
aan de intake. Naast de keuze van de opleiding is er 
aandacht voor de achtergrond van studenten. We 
kijken naar de thuissituatie. We nemen contact op met 
toeleverende scholen. We vragen naar het gebruik van 
verdovende middelen. Daar antwoorden de studenten 
ook op.
Je kunt studenten niet zo maar weigeren op grond 
van een intake. Je moet toegankelijk zijn om ze een 
startkwalificatie te kunnen laten halen. Maar bij selectie 
voor een opleiding heeft de school en de student 
daar profijt van. Om de betrokkenheid te versterken 
moeten studenten een onderwijsovereenkomst 
tekenen. Door een intensievere intake is de situatie 
op de betreffende locatie ten goede gekeerd. Wel kost 
ons dat inschrijvingen, maar we hopen dat door een 
verbeterede situatie dat de komende jaren weer bijtrekt. 

Student Expertisecentra voor loopbaanbegeleiding

Als het gaat om sociale veiligheid, dan gaat het vooral 
over studentenzorg. De intake nemen we daarom zeer 
serieus om te zorgen dat een student op de goede plek 
komt. Iedere student heeft een loopbaanbegeleider of 
mentor. Volgt een student geen passende opleiding, 
dan krijgt hij hulp vanuit het expertisecentrum. Ze 
begeleiden hem dan naar een andere opleiding.
Per vestiging of per twee vestigingen is er een Student 
Expertisecentrum. Daar komen allerlei zaken rondom 
studentenzorg samen. Daar zit de vertrouwenspersoon, 
de loopbaanbegeleider, de leerplichtambtenaar, 
iemand van schuldhulpverlening en waarin ook de 
buurtregisseur een plaats krijgt. Het gaat dus om een 
samenwerkingsverband van mensen in en buiten 
de school opgezet om studenten die van hun studie 
dreigen los te raken er weer bij te betrekken. Je creëert 
zo een bredere zorg om studenten heen dan wat school 
alleen kan bieden. In die zin werken we heel nauw 
samen met alle instanties die nodig zijn om te zorgen 
dat een student zich zo ongestoord mogelijk op z’n 
studie kan richten.
Alle leden van zo’n team zijn fysiek op een vestiging 
aanwezig. Het is niet zo dat ze één keer per maand 
komen om overleg te hebben. Nee, ze zijn een aantal 
middagen in de school aanwezig en houden spreekuur 
voor studenten. Bij problemen in de persoonlijke 
sfeer die het studeren bemoeilijken en waardoor de 
betrokkenheid bij de opleiding onder druk kan komen te 
staan, krijgt hij afhankelijk van het probleem hulp van 
een of meer personen uit zo’n team. 

Pedagogisch-didactische kwaliteiten van docenten

Jongeren zijn mondiger dan zo’n 20 tot 30 jaar geleden. 

Thuis, maar ook op school is er meer dan vroeger sprake 

van een onderhandelingscultuur. De autoriteit van een 

docent is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast 

kennen bepaalde groepen jongeren een straatcultuur 

met taalgebruik en aanspreekvormen die door docenten 

(en ook medestudenten) als bedreigend en agressief 

worden ervaren. In de monitor zien we dat terugkomen 

als het gaat om verbale agressie. Een groep docenten 

geeft aan dat ze door studenten onbeschoft of agressie 

worden aangesproken. De groep studenten die aangeeft 

zich in dat opzicht te misdragen is echter heel klein. 

Kennelijk ervaren studenten hun aanspreekgedrag 

anders dan docenten. Die kloof tussen een deel van de 

studenten en docenten kan in de lessen spanningen 

oproepen die niet alleen ten koste gaat van de kwaliteit 

van het onderwijs, maar ook een nadelige invloed heeft 

op het sociale klimaat in de les.

Dat niet alle docenten altijd adequaat kunnen 

inspelen op gedrag van studenten wijt een van de 

beleidsmedewerkers aan zij-instromers. “Voorheen 
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hadden we docenten uit de lerarenopleiding. Die hebben 4 

of 5 jaar lang in hun studie pedagogisch-didactische kennis 

en vaardigheden op kunnen doen. Tegenwoordig hebben 

we veel zij-instromers. Die komen uit het bedrijfsleven. 

Ze beschikken over ruime vakkennis, misschien wel 

meer dan docenten uit de lerarenopleidingen, maar hun 

pedagogische en didactische competenties moeten ze in 

een module van een paar maanden zien te verwerven. Dat 

lukt uiteraard maar deels en dat merken we.”

Om docenten beter te leren omgaan met de directere 

aanspreekvormen en straattaal van jongeren bieden 

veel instellingen docenten de mogelijkheid een cursus 

te volgen of aan een workshop deel te nemen. Een van 

die programma’s die op diverse instellingen loopt is 

de cursus ‘Hard-of-hart’ die door de MBO Raad wordt 

georganiseerd. Voor docenten zijn er vier modulen, 

waarin onder andere geleerd wordt om te gaan met 

ongewenst gedrag en om conflicten te leren hanteren. 

Ook worden er door verschillende organisaties 

trainingen en workshops ‘Leren omgaan met 

straatcultuur’ aangeboden. De afgelopen jaren is er door 

docenten echter relatief weinig gebruik van gemaakt, 

ondanks dat mbo’s hen daar wel de kans voor boden. Zie 

hiervoor ook hoofdstuk 4.

We zijn vorig jaar begonnen om in teams door te 

spreken welke problemen zich voordoen als het om de 

sfeer en het sociale klimaat gaat. Wat kom je tegen in 

je klas? Waar heb je last van? Welke afspraken zijn er 

al? Wat zijn mogelijk verbeterpunten? Daar komt dan 

een beeld uit. Als een team het daar over eens is komt 

de vraag: Hoe verder? Het kan zijn dat er een behoefte 

is aan een training. Maar het is ook goed mogelijk dat 

het alleen een kwestie is van de puntjes weer eens op de 

i te zetten.

We verplichten teams dus niet om een cursus te volgen. 

Als uit een bespreking duidelijk wordt dat er geen 

veiligheidsprobleem is, waarom zou je dan een training 

willen organiseren?

Beleidsmedewerkers geven een paar redenen voor 

die achterblijvende belangstelling. Er is al op gewezen 

dat een deel van de oudere docenten die training 

niet nodig denkt te hebben. Als er geen verplichting 

is, lijkt zo’n cursus alleen op belangstelling te kunnen 

rekenen als er op een locatie of in een team problemen 

zijn met studenten. Dat kan worden geïllustreerd met 

de volgende uitspraak van een beleidsmedewerker: 

“We hebben een anti-agressietraining moeten cancelen, 

omdat er te weinig animo was. Blijkbaar werd de noodzaak 

niet gevoeld. Daarentegen hebben we docenten gehad 

die met een intrinsieke motivatie deelnamen aan zo’n 

cursus. Die gewilligheid is er vooral bij docenten en andere 

medewerkers die met agressie zijn geconfronteerd.” 

Een andere reden is het ontbreken van tijd, zoals 

blijkt uit de woorden van een van de geïnterviewde 

beleidsmedewerkers: “Er is helaas nog weinig gebruik 

gemaakt van Hard-of-hart. Het onderwijzend personeel 

is momenteel al zwaar belast met ontwikkelingen in 

het onderwijs zelf. Er is veel meer controle gekomen op 

de 850-urennorm. Docenten kunnen dus niet zomaar 

een les opgeven ten behoeve van deelname aan een 

cursus. Ook hebben ze te maken met een andere 

manier van onderwijsgeven, van klassikaal naar meer 

competentiegericht. Ze zijn daarvoor op cursus geweest 

en ze moesten het lesmateriaal aanpassen. Daar zijn ze de 

afgelopen twee jaar zo druk mee geweest, dat er weinig of 

geen tijd overbleef voor sociale veiligheid. Er zijn overigens 

wel groepen geweest die hebben meegedaan aan Hard-of-

hart, maar het gaat om een fractie van onze docenten.”

De meeste instellingen laten het vooralsnog aan de 

docenten (teams of afdelingen) over of ze al dan niet 

een training volgen. Het standpunt is in het algemeen: 

als teams het niet nodig vinden, dan is er ook geen 

noodzaak om het verplicht te stellen. Daarbij zullen de 

kosten natuurlijk ook meegewogen worden, zeker in 

grote instellingen. “Het materiaal van de cursus Hard-of-

hart is dan wel gratis”, volgens een beleidsmedewerker, 

“maar voor een dagdeel met maximaal 12 docenten betaal 

je 2500 euro voor de trainer. Dat is voor ons veel te veel om 

iedere docent er aan te kunnen laten deelnemen.”

Dat instellingen de kosten voor cursussen om het 

personeel beter te leren omgaan met straatcultuur en 

ander ongewenst gedrag in hun beslissingen laten 

meewegen is vanzelfsprekend. Dat maakt de vraag 

naar het effect van maatregelen des te urgenter. Voor 

fysieke maatregelen, zoals poortjes, camera’s en extra 

toezichthoudend personeel lijkt het veelvoudige te 

worden uitgegeven zonder dat het effect ervan bekend 

is. Meer hierover staat beschreven in hoofdstuk 6.

Lesroosters

Door een van de beleidsmedewerkers is opgemerkt dat 

ondersteunende diensten soms op eilandjes werken. Dat 

geldt wellicht ook voor roostermakers. Als geen rekening 

wordt gehouden met belangen van studenten, kan 

dat roosters opleveren met veel tussenuren of roosters 

waar studenten slechts voor een paar uurtjes naar 

school moeten komen. Dat probleem kan structureel 
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zijn of het gevolg van lesuitval door bijvoorbeeld ziekte 

van een docent. Juist in tussenuren kunnen studenten 

zich vervelen en doelloos rond hangen in school. Dat 

verhoogt de kans op ongewenst gedrag.

Dit soort problemen kunnen grotendeels worden 

voorkomen wanneer bij het opstellen en aanpassen 

van roosters rekening gehouden wordt met sociale 

veiligheid door de belangen van studenten scherper 

in de gaten te houden. Daar is samenwerking tussen 

roostermakers, beleidsmedewerkers sociale veiligheid 

en onderwijsteams voor nodig. Een mooi voorbeeld hoe, 

mede uit het oogpunt van sociale veiligheid, nagedacht 

kan worden over roosters, vinden we in een van de 

instellingen: “Ons beleid is om tussenuren te vermijden, 

maar dat is niet altijd mogelijk. We denken daarom nu na 

over blokroosteren. Studenten krijgen dan op basis van 

het programma meer uren achter elkaar les van eenzelfde 

docent. We denken aan een blok van 4 uur. De docent kan 

in overleg met de studenten een pauzemoment afspreken. 

Een voordeel is dat er in de school meer rust ontstaat, 

omdat niet na elk lesuur studenten door het gebouw 

zwerven.”

Lesprogramma’s

Betrokkenheid bij de opleiding is vooral een kwestie 

van een goede afstemming van een opleiding op de 

beroepsinteresse van studenten, uiteraard in combinatie 

met kwalitatief goed onderwijs. In het onderwijs 

zelf kan ook expliciet aandacht worden besteed aan 

normen en waarden, aan omgangsvormen en aan (on)

gewenst gedrag. Dat kan in mentorlessen worden 

gedaan, bijvoorbeeld aan het begin van een schooljaar 

om de schoolregels te bespreken of naar aanleiding 

van incidenten in de eigen groep. In hoofdstuk 4 

komen we daar op terug. Hier willen we wijzen op het 

aan de orde stellen van thema’s die de veiligheid van 

bepaalde groepen studenten of medewerkers raken of 

die van belang zijn in de vorming van de studenten als 

toekomstige werknemers of zelfstandigen.

Op diverse locaties wordt in het kader van het vak ‘Leren, 

loopbaan en burgerschap’ aandacht besteed aan gedrag 

in de samenleving, als burger, als bewoner van een wijk, 

als werknemer, enzovoort. Op andere instellingen wordt 

er over nagedacht om er in het lesprogramma aandacht 

aan te besteden. “Bij ons wordt dat nog niet gedaan, maar 

die wens is er wel (vanuit het CvB) om in dat vak onderdelen 

op te nemen over sociale veiligheid. We hebben eerst 

geïnventariseerd welke docenten het vak ‘Leren, loopbaan 

en burgerschap’ geven. Die stap was nog niet gemakkelijk, 

maar we hebben nu die gegevens. In de volgende stap 

brengen we docenten om tafel om na te gaan welke 

onderwerpen ze in hun programma’s behandelen. Die 

kennis ontbreekt bij mij. Vervolgens moeten we kijken 

hoe we daar vanuit sociale veiligheid iets aan toe kunnen 

voegen.”

In een andere instelling is een soort lesprogramma 

ontwikkeld over homoseksualiteit. Het vermoeden 

bestond dat homoseksualiteit niet geaccepteerd werd 

door veel studenten. Daar waren ook aanwijzingen 

voor. Samen met een externe regisseur is er met eigen 

studenten een voorstelling (toneelstuk) gemaakt 

over een homoseksuele student. De voorstelling 

wordt op alle locaties gespeeld en studenten moeten 

er verplicht heen. In de mentorlessen wordt de 

voorstelling nabesproken en wordt verder ingegaan 

op homoseksualiteit. Mentoren zien de voorstelling 

van tevoren en worden voorbereid op de discussie. 

Ouders zijn via een brief ingelicht over het programma. 

De bespreking in de groepen levert heel verschillende 

reacties op. In sommige groepen werd er zeer negatief 

over homoseksuelen gesproken. Daar staat tegenover 

dat in andere groepen homoseksualiteit als heel normaal 

werd beschouwd. Ook zijn er tijdens de discussies in 

de mentorlessen enkele studenten geweest die ‘uit de 

kast’ durfden te komen. “We denken niet dat we met die 

voorstelling en een discussie achteraf meteen het probleem 

hebben getackeld. Het is de bedoeling dat we de komende 

tijd er aandacht aan blijven besteden.”

Het onderwijs zelf kan een rol spelen in het creëren van 

een prettige en veilige leer- en werkomgeving voor 

studenten en docenten. In de meeste gevallen gaat 

het gewoon om goed onderwijs. Door verbeterslagen 

mede door de bril van de sociale veiligheid te bekijken 

kan dat voor de sociale veiligheid mogelijk net iets meer 

opleveren. Het kan teams en docenten, zeker teams 

die met relatief veel problemen te kampen hebben, 

een extra stimulans geven om aan de verbeteringen te 

werken.

Goed onderwijs is een kwestie van het wat (inhoudelijke 

goede opleidingen en zorgen voor een match van 

beroepsinteresse en opleiding), het hoe (pedagogisch-

didactische vormgeving en aanbieding) en de 

organisatie (onder andere roosters waarin met belangen 

van studenten rekening wordt gehouden). Op elk van 

die gebieden kan een verbetering een bijdrage leveren 

aan de sociale veiligheid op een locatie. Het meest is te 

verwachten als vanuit alle invalshoeken mede vanuit 

het perspectief van sociale veiligheid een verbeterslag 

wordt gemaakt.
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De school 
als sociale 

gemeenschap
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Voor een school als sociale gemeenschap is 

het belangrijk dat studenten, docenten en 

ondersteunend personeel zich houden aan 

gemeenschappelijke waarden en normen, waarin 

respect voor elkaar voorop staat. Naast binding 

met de opleiding is dat een cruciale factor als het 

gaat om een prettig en veilig sociaal klimaat. Beide 

zijn daarvoor noodzakelijk. Als respect ontbreekt, 

zullen studenten met een sterke binding aan de 

opleiding toch in de fout kunnen gaan. Dat zagen we 

in hoofdstuk 3, zij het dat die studenten minder vaak 

bij ongewenst gedrag zijn betrokken dan studenten 

met een geringere binding.

Een prettig sociaal klimaat is niet alleen een kwestie van 

het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals pesten, 

intimidatie, diefstal, drugsgebruik, enzovoort. Respectvol 

met elkaar omgaan veronderstelt ook dat studenten 

en medewerkers zich houden aan fatsoensnormen 

en regels van wellevendheid. Die zijn niet altijd 

vanzelfsprekend; wat voor de een fatsoenlijk en normaal 

sociaal gedrag is, hoeft dat niet voor een ander te zijn. 

Denk aan het gebruik van straattaal, manieren om elkaar 

aan te spreken, discussies over hoofddoekjes, petjes en 

jassen in lesruimten, het opruimen van eigen rommel, 

het netjes achterlaten van een lokaal of de kantine, het 

open houden van een deur voor anderen, enzovoort.

Om als sociale gemeenschap te kunnen functioneren 

moet er wel een redelijke mate van overeenstemming 

zijn over dat soort gedragsregels. De meeste scholen 

kennen dan ook voor studenten (en personeel) een 

gedragsreglement of statuut. Zo’n reglement is op 

zich niet voldoende. Het moet ook actief onder de 

aandacht worden gebracht. Het gaat er daarbij niet 

om afgesproken regeltjes te kennen, maar om een 

basishouding te ontwikkelen waarin respect voor de 

anderen de kern is.

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of dat soort zaken in 

de instellingen zijn geregeld en hoe. Zijn er afspraken 

gemaakt (statuten aanwezig)? Zijn ze voldoende onder 

de aandacht gebracht van studenten en personeel? Is 

er toezicht op studenten en medewerkers dat ze zich 

gedragen volgens de afspraken en zich respectvol 

naar elkaar opstellen? Wie moet daar op toezien? Is 

iedereen die een verantwoordelijke rol daarin heeft ook 

competent om die taak uit te voeren? Is op dat punt 

scholing van personeel wenselijk?

Die vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. In 

paragraaf 4.1 wordt eerst beschreven hoe medewerkers 

en studenten het sociale klimaat op school ervaren. In 

paragraaf 4.2 en 4.3 komt vervolgens aan de orde waar 

meer aandacht aan moet worden besteed om een goed 

functionerende sociale organisatie te kunnen zijn. De 

bespreking is gebaseerd op gegevens uit de enquêtes 

die bij medewerkers en studenten zijn afgenomen en op 

gegevens uit de interviews met de beleidsmedewerkers 

sociale veiligheid.

Figuur 4.1 Tevredenheid over de sfeer op school en in eigen groep/team tussen 2006 en 2011 bij studenten (links) en 
medewerkers (rechts)
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4.1 Het sociale klimaat: sfeer en naleven 
van gedragsregels

Alvorens in te gaan op het beleid is het nuttig eerst te 

zien hoe studenten en medewerkers de sfeer op school 

en in hun eigen groep of team ervaren en hoe in hun 

beleving (afgesproken) regels worden nageleefd.

De sfeer

Studenten en medewerkers is gevraagd om op een 

7-puntsschaal hun tevredenheid met de sfeer in de 

school en in de eigen groep (studenten) of in het eigen 

team (medewerkers) aan te geven. De schaal loopt 

van zeer ontevreden (1) naar zeer tevreden (7) met 

als midden ‘niet (on)tevreden’ (4). Voor de laatste drie 

metingen zijn gemiddelden berekend voor de sfeer 

op de locatie en in de eigen groep of het eigen team. 

Figuur 4.1 brengt voor studenten (links) en medewerkers 

(rechts) de resultaten in beeld.

Studenten zijn meer tevreden over de sfeer in de eigen 

groep dan over de sfeer op de locatie. Bij medewerkers 

zien we een vergelijkbaar resultaat.

Over de sfeer op de locatie zijn studenten en 

medewerkers matig tevreden. Gemiddeld ligt de 

tevredenheid tussen de schaalpunten ‘enigszins 

tevreden’ (5) en ‘tevreden’ (6). Wel is de afgelopen jaren 

bij studenten de tevredenheid over de sfeer op de 

locatie toegenomen, namelijk van gemiddeld 5,0 naar 

5,4. Dat is toe te schrijven aan een hoger percentage 

studenten dat enigszins tot zeer tevreden is. Dat loopt 

tussen 2006 en 2011 namelijk op van 66 naar 79%. Het 

percentage dat ontevreden is, daalt in die periode van 

15 naar 11%.

Bij medewerkers is zo’n trend niet waar te nemen: de 

tevredenheid over de sfeer op de locatie komt tussen 

2006 en 2011 uit op 5,2 tot 5,3. Het percentage tevreden 

medewerkers is in 2008 en 2011 iets, maar niet veel 

hoger: 79% versus 77% in 2006). Het percentage dat 

ontevreden is, is in alle drie de metingen ongeveer 13%.

Over de sfeer in de eigen groep zijn studenten beter 

te spreken. De tevredenheid daarover is toegenomen 

van gemiddeld 5,3 in 2006 naar 5,8 in 2011. Het 

percentage tevreden studenten steeg van 75 naar 86%, 

het percentage ontevreden studenten daalde van 11 

naar 7%. De tevredenheid over de sfeer in de eigen 

groep komt zeker voort uit de ervaring van de meeste 

studenten dat de meeste medestudenten in hun groep 

en de docenten prettig en plezierig met ze omgaan. 

Circa 93% van de studenten heeft aangegeven dat 

de meeste tot alle studenten in hun opleidingsgroep 

prettig en plezierig met ze omgaan en ongeveer 90% 

van de studenten melden eenzelfde ervaring met hun 

docenten.

Bij het personeel is de tevredenheid over de sfeer in het 

eigen team gestegen van gemiddeld 5,7 in 2006 naar 5,9 

in 2011. Dat ligt dicht tegen het schaalpunt ‘tevreden’ 

aan. Het percentage medewerkers dat enigszins tot 

zeer tevreden is over de sfeer komt in de twee laatste 

metingen iets hoger uit dan in 2006: 89 à 90% versus 

86% in 2006). Tussen de 6 en 7% is ontevreden over de 

Figuur 4.2 Tevredenheid over het naleven van regels door studenten en medewerkers tussen 2006 en 2011: Oordeel van 
studenten (links) en van medewerkers (rechts)
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sfeer in het eigen team. Bijna iedereen (98%) heeft wel 

het gevoel dat de meeste tot alle collega’s in het eigen 

team prettig met hen omgaan en 93% geeft aan dat hun 

inbreng in het team door de meeste tot alle collega’s 

wordt gewaardeerd.

Naleven van gedragsregels

Het lijkt voor de hand te liggen dat de sfeer op een 

locatie of in een groep of team mede zal afhangen van 

ervaringen of studenten en personeel zich aan sociale 

regels en aan afspraken houden. Om die ervaringen in 

kaart te brengen konden studenten en medewerkers 

op dezelfde tevredenheidsschaal aangeven hoe ze daar 

over dachten. De gemiddelde oordelen in de groep 

studenten staan links in figuur 4.2, die van het personeel 

rechts.

Een vergelijking van het linker- en rechterdeel van 

figuur 4.2 maakt duidelijk dat studenten positiever 

zijn over het naleven van gedragsregels dan het 

personeel. Bij studenten komt de tevredenheid in 2011 

uit op gemiddeld 5,4 als het gaat om hoe studenten 

zich aan regels houden en op gemiddeld 5,3 als het 

medewerkers betreft. Bij het personeel is de gemiddelde 

tevredenheid respectievelijk 4,4 voor studenten en 

4,8 voor medewerkers. Een tweede verschil is dat 

bij studenten de tevredenheid tussen 2006 en 2011 

duidelijk is toegenomen, terwijl dat bij medewerkers 

niet meer dan een lichte toename is. Ten slotte valt 

op dat studenten nauwelijks anders oordelen over 

zichzelf en medewerkers. De gemiddelde tevredenheid 

over het gedrag komt in 2011 voor beide groepen uit 

op gemiddeld 5,3 tot 5,4. Het personeel is aanzienlijk 

kritischer. In de laatste meting is de gemiddelde 

tevredenheid over het eigen gedrag 4,8 en over dat van 

studenten 4,4. Dat betekent dat bij het personeel het 

gemiddelde oordeel over studenten en medewerkers 

onder het schaalpunt ‘enigszins tevreden’ (5) uitkomt.

Een vergelijking van de tevredenheid over de sfeer en 

de tevredenheid over het zich houden aan regels geeft 

voor studenten en personeel een ander beeld te zien. 

Bij studenten is er alleen een discrepantie als het gaat 

om de sfeer in de eigen groep. De tevredenheid over 

de sfeer in de eigen groep komt circa 0,4 schaalpunt 

hoger uit dan de tevredenheid over het gedrag van 

studenten en personeel. De tevredenheid over de 

sfeer op de locatie valt nagenoeg samen met de mate 

van tevredenheid over het gedrag van studenten (en 

personeel). Dat kan erop wijzen dat studenten zich wat 

meer storen aan gedrag van medestudenten die niet tot 

de eigen groep behoren.

Bij het personeel is de discrepantie veel groter, zowel als 

het gaat om de sfeer in het eigen team als de sfeer op 

de locatie. In beide gevallen beoordelen medewerkers 

het gedrag duidelijk negatiever dan de sfeer. Ook hier 

geldt vermoedelijk dat medewerkers zich in hun oordeel 

laten leiden door gedrag buiten het eigen team. Maar 

ook dan nog is het opmerkelijk dat het oordeel over 

de sfeer op de locatie gemiddeld een half punt hoger 

uitkomt dan het oordeel over hoe medewerkers zich aan 

gedragsregels houden en bijna een punt hoger dan het 

oordeel hoe studenten zich daar aan houden. Dat doet 

vermoeden dat het gedrag waaraan medewerkers zich 

ergeren, in het algemeen genomen minder bepalend is 

voor de algehele sfeer.

Het verschil tussen studenten en medewerkers kan 

duiden op een generatiekloof. Gedrag dat volwassenen 

als ongepast of niet wenselijk beoordelen, is in de 

ogen van veel studenten normaal. Een voorbeeld is 

het verschil in aanspreekcultuur. Uit de monitor blijkt 

dat relatief weinig studenten het gevoel hebben dat zij 

zich grof of verbaal agressief uiten tegen docenten en 

andere medewerkers, terwijl relatief veel medewerkers 

aangeven dat zij daar last van hebben. Verder is niet 

uit te sluiten dat studenten minder oog hebben voor 

allerlei overtredingen dan medewerkers, zoals het laten 

slingeren van afval, roken voor de ingang, deuren laten 

dichtvallen voor anderen enzovoort. Door verschillen 

in cultuur en houding is een louter appèl op studenten 

waarschijnlijk geen adequate aanpak. Daar is meer voor 

nodig. In paragraaf 4.2 gaan we daar verder op door.
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4.2 Aandacht voor sociaal gedrag

De relatief geringe tevredenheid bij medewerkers over 

het naleven van gedragsregels doet vermoeden dat zij 

meer aandacht willen voor goed gedrag dan studenten. 

Figuur 4.3 laat zien dat dat ook het geval is.

Ongeveer 80% van de medewerkers vindt het wenselijk 

dat er meer aandacht wordt besteed aan gedrag 

tegenover nog geen 30% van de studenten. Veel 

medewerkers willen die extra aandacht niet beperken 

tot de studenten, maar geven aan dat het ook voor 

henzelf geldt. Bijna 60% van de medewerkers is die 

mening toegedaan. Verdere analyses laten zien dat 

leidinggevenden vaker beide groepen op het oog 

hebben dan het uitvoerend personeel (66% versus 56%). 

Omgekeerd acht een groter deel van het uitvoerend 

personeel dan van de leidinggevenden extra aandacht 

voor gedrag vooral wenselijk bij studenten (21% versus 

14%). Duidelijk is dat er bij het personeel brede steun is 

om meer aandacht te schenken aan sociaal gedrag van 

zowel studenten als personeel.

Hoewel veel studenten weinig behoefte lijken te hebben 

aan meer aandacht voor gedrag en gedragsregels, vindt 

de helft het wel goed dat docenten het gedrag van 

studenten beter in de gaten houden. Corrigeren van 

gedrag als studenten de fout ingaan, wordt blijkbaar als 

een effectievere aanpak gezien dan louter regels onder 

de aandacht brengen. In paragraaf 4.3 gaan we daar 

verder op in.

4.3 Feitelijke aandacht voor sociaal 
gedrag

Vooral het personeel is voorstander van meer aandacht 

voor sociaal gedrag. Veel medewerkers geven daarmee 

te kennen dat er blijkbaar nog te weinig gebeurt of 

dat er niet effectief genoeg wordt opgetreden. Om 

na te gaan wat er al wordt gedaan, kregen studenten 

en medewerkers een aantal vragen over dit soort 

zaken voorgelegd, zoals over de aanwezigheid van 

een gedragsreglement voor studenten, het bespreken 

van gedragsregels in de klas, of medewerkers door 

hun leidinggevenden worden aangesproken op 

hun verantwoordelijkheid toe te zien op het gedrag 

van studenten (en collega’s) en op scholing van 

medewerkers in het omgaan van moeilijk gedrag van 

studenten.

Een gedragsreglement voor studenten

In voorgaande metingen werd uit de gesprekken met 

beleidsmedewerkers voor sociale veiligheid duidelijk dat 

er een gedragsreglement voor studenten is. Dat is in de 

gesprekken in 2011 nog eens bevestigd. Dat betekent 

niet dat studenten zich bewust zijn van zo’n reglement. 

Ook dat bleek al in eerdere metingen. Zowel in 2006 als 

in 2008 bleek niet meer dan circa 43% van de studenten 

op de hoogte van zo’n reglement. In de laatste meting 

van 2011 is dat niet veel beter, zoals blijkt uit figuur 4.4. 

Nog steeds heeft minder dan de helft van de studenten 

weet van zo’n gedragsreglement en een vrijwel even 

grote groep kan er niets over zeggen.

Figuur 4.3 Wenselijkheid om bij studenten en personeel meer aandacht te besteden aan gedrag: oordelen van studenten en 
medewerkers
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Volgens de meeste beleidsmedewerkers wordt in 

het begin van het schooljaar het gedragsreglement 

onder de aandacht van studenten gebracht, in ieder 

geval bij eerstejaars. Uit analyses blijkt evenwel dat 

eerstejaars nauwelijks beter op de hoogte zijn van een 

gedragsreglement dan studenten die al langer een mbo-

opleiding volgen. Als er niet op teruggegrepen wordt 

of hoeft te worden, zakt het kennelijk weg dat er een 

schoolreglement is.

Dat wil niet zeggen dat een reglement overbodig is. 

Bij overtredingen kan er in ieder geval naar worden 

verwezen. Docenten en mentoren kunnen er ook op 

teruggrijpen als ze in hun groep probleemgedrag 

bespreken. In de tekst hierna zullen we zien of mentoren 

en docenten ook in gesprek gaan met hun studenten 

over ongewenst gedrag.

Bespreken van ongewenst gedrag

Een gedragsreglement opnemen in een schoolgids of 

agenda en daar aan het begin van het schooljaar een 

keer op wijzen, is onvoldoende om ongewenst gedrag 

tegen te gaan en gewenst gedrag bij studenten te 

stimuleren. Dat veel studenten geen weet hebben van 

een schoolreglement illustreert dat. Er is dus actiever 

beleid nodig. Een eerste stap is om sociaal gedrag in de 

groep aan de orde te stellen, met name als ongewenst 

gedrag zich voordoet in de eigen groep.

In gesprekken met beleidsmedewerkers is erop 

gewezen, dat het beleid erop gericht is om de regels 

en het sociale gedrag beter onder de aandacht van 

studenten te brengen. Het antwoord op de vraag 

of dat in de praktijk gebeurt, moesten sommigen 

schuldig blijven. Als belangrijkste reden gaven ze aan 

dat dat een zaak van het onderwijs is en dat onttrekt 

zich (groten)deels aan hun oog. Anderen wezen erop 

dat de doorwerking van beleid naar de werkvloer tijd 

vergt, niet in de laatste plaats vanwege de werkdruk 

bij docenten. Door sociaal gedrag als onderdeel van 

de beroepshouding op te vatten, zou die aandacht 

binnen competentiegericht onderwijs echter wel 

gemakkelijker meegenomen kunnen worden. Een van 

de beleidsmedewerkers wees erop dat goede docenten, 

ook als ze daar niet expliciet op worden gewezen, het 

aan de orde stellen van ongewenst en gewenst gedrag 

al lang als een onderdeel van hun taak opvatten. 

Bevraging van de docenten zelf wijst daar ook op, zoals 

fi guur 4.5 duidelijk maakt. Studenten hebben daar 

echter een ander oordeel over.

Figuur 4.5 Aandacht voor sociaal gedrag in de lessen
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Veel docenten besteden aandacht aan ongewenst 

gedrag in hun groepen (figuur 4.5). Circa driekwart doet 

dat geregeld tot vaak. Er zijn maar weinig docenten (6%) 

die er helemaal niet op ingaan.

Een bijna tegenovergesteld beeld zien we bij studenten. 

Volgens zo’n 36% van de studenten gaan hun docenten 

hooguit incidenteel in op ongewenst gedrag en volgens 

nog eens zo’n 41% van de studenten besteden docenten 

er helemaal geen aandacht aan. Bij minder dan een 

kwart van de studenten is er in hun groep geregeld tot 

vaak ingegaan op ongewenst gedrag.

Het geconstateerde verschil tussen studenten en 

docenten kan een kwestie van beleving zijn. Wat 

docenten bewust aan de orde stellen, wordt door 

studenten die zich niet aangesproken voelen mogelijk 

snel vergeten. Een aanvullende verklaring voor het 

verschil tussen docenten en studenten is, dat docenten 

ook een gesprek kunnen aangaan met individuele 

studenten of met het groepje dat bij een incident 

betrokken is. Hoe het ook zij, duidelijk is dat veel 

studenten zich er niet van bewust zijn dat op school over 

ongewenst gedrag of regels is gesproken.

Naast de vraag of docenten met hun studenten 

aandacht aan regels en ongewenst gedrag besteden, 

speelt de vraag hoe ze dat soort problemen aan de 

orde moeten stellen. Moet je de regels bespreken, 

wat mag wel en wat mag niet of is het beter zo’n 

gesprek te voeren vanuit waarden en normen, vanuit 

een respectvol omgaan met elkaar. Hoewel die vraag 

niet is voorgelegd aan docenten kwam dit thema in 

enkele interviews ter sprake. De visie van een van de 

geïnterviewde medewerkers is in het kader opgenomen.

We hebben een tijd gehad dat we de 5 of 10 geboden 
hadden. Daar zijn we vanaf gestapt. We kijken nu veel 
minder naar dit mag wel en dat mag niet. We willen 
studenten vooral aanspreken op normen en waarden, 
dus op respect voor elkaar. Dat gesprek moet vooral 
plaatsvinden tussen docenten en studenten. Zo’n 
gesprek is minder regelgericht en meer gedragsgericht. 
Welk gedrag verwachten we van jou? Als je regels hebt, 
dan wordt geprobeerd de randen van een regel op te 
zoeken of op uitzonderingen te wijzen. Dat stond er net 
niet of bij die docent mag het wel. Daarvan hebben we 
gezegd, zo’n aanpak is het misschien toch niet. Beter is 
het om studenten na te laten denken over hun gedrag 
en zich af te vragen of ze iets bijvoorbeeld ook thuis 
zouden doen. 

Controle in de openbare ruimten

Met studenten de omgangsregels bespreken is geen 

garantie dat ze zich houden aan die regels en afspraken. 

Controle en correctie zijn nodig. De vraag is wie die 

rol in de openbare ruimten op zich moet nemen. Is 

dat een taak van iedereen, docenten, medewerkers en 

studenten? En zo ja, mogen we dan ook verwachten dat 

iedereen die rol aan kan of aan durft? Is het wenselijk dat 

we incidenten laten oplossen als we de kans lopen dat 

een interventie niet goed uitpakt? Is het dan niet beter 

om mensen in te zetten die daar voor zijn opgeleid? Het 

voordeel kan zijn dat interventies door toezichthouders 

de samenwerking tussen bijvoorbeeld een docent en 

een student niet belasten.

Over die zaken wordt in het veld verschillend gedacht, 

zo bleek in de interviews. In deze paragraaf laten we 

eerst zien dat de meeste medewerkers het wel als hun 

taak zien om tegen ongewenst gedrag op te treden. 

Toch grijpen medewerkers in de openbare ruimten niet 

altijd in.

In eerdere monitoren gaf het overgrote deel van de 

docenten aan dat ze het tot hun verantwoordelijkheid 

rekenen om studenten die zich misdragen op hun 

gedrag aan te spreken. In de laatste monitor (2011) is 

dat nog steeds zo: ongeveer 94% van de docenten vindt 

het de taak van alle medewerkers, docenten zowel als 

ondersteunend personeel, om toezicht te houden op het 

gedrag van studenten. De overgrote meerderheid van 

het ondersteunend personeel denkt daar hetzelfde over. 

Wel vindt 10% van de OOP’ers dat het alleen een taak is 

voor docenten en heeft een kleine 10% er geen mening 

over.

De praktijk laat soms een ander beeld zien. Volgens 

beleidsmedewerkers nemen docenten in de openbare 

ruimten niet altijd hun verantwoordelijkheid om 

studenten die regels overtreden of ongewenst gedrag 

vertonen, daarop aan te spreken. Dat wordt nogal eens 

overgelaten aan de conciërge of toezichthouders.

De vraag is waarom docenten hun verantwoordelijkheid 

soms niet nemen. Beleidsmedewerkers hebben daar 

verschillende verklaringen voor: onduidelijkheid wie 

verantwoordelijk is in de openbare ruimten en niet 

durven ingrijpen.

Onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is in de 

openbare ruimten

In veel instellingen zie je, zeker op de grotere locaties, 

toezichthouders rondlopen, soms geassisteerd door 

studenten in uniform uit de eigen opleiding ‘Beveiliging’. 

De conciërges spelen eveneens vaak een belangrijke rol 
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in de openbare ruimten. Dat is als het ware hun domein. 

Veel instellingen houden hier ook rekening mee door 

met name conciërges aan trainingen te laten deelnemen 

om problemen met studenten te kunnen aanpakken. 

Zie ook hierna. De aanwezigheid van toezichthouders 

en conciërges in de openbare ruimten kunnen docenten 

onzeker maken over hun rol. Moeten ze ingrijpen bij 

overtredingen en ongewenst gedrag of laten ze dat over 

aan de conciërge of toezichthouders? Naar het oordeel 

van diverse beleidsmedewerkers kiezen docenten nogal 

eens het laatste: “Ik maak het mee dat er een docent staat 

die ziet dat een student een blikje op de grond gooit en 

dat hij vervolgens een toezichthouder aanklampt om er 

iets van te zeggen”; “De conciërges zeggen geregeld dat 

zij opdraaien voor het corrigeren van studenten, terwijl 

docenten op zo’n moment even wegkijken”; “Ik denk dat 

het bij een fl ink aantal docenten zo werkt dat ze redeneren: 

in de lokalen ben ik de baas en daar buiten is het iemand 

anders.”

De onduidelijkheid over hun rol lijkt in ieder geval niet 

of te weinig door de leiding te worden verhelderd. Veel 

docenten en ook medewerkers in een ondersteunende 

functie melden dat hun leidinggevenden niet of 

onvoldoende het signaal afgeven dat ook zij in de 

openbare ruimten een functie hebben in het bewaken 

van het sociale klimaat. Zie fi guur 4.6.

Procentueel weinig docenten en overige medewerkers 

krijgen van hun leiding te horen dat ze een actieve 

rol moeten spelen om studenten en collega’s aan te 

spreken op ongewenst gedrag of op het overtreden van 

afgesproken regels. Niet meer dan 20% van de docenten 

en zo’n 16% van het onder steunend personeel krijgt een 

duidelijk signaal. Als we ook degenen meerekenen die 

geantwoord hebben dat ze het niet weten, dan wordt 

een derde van de docenten en ruim de helft van het 

OOP niet of nauwelijks op hun verantwoordelijkheid 

gewezen. Die uitkomst verschilt nauwelijks van die in 

2008.

De vraag is of de leiding van een school docenten (en 

andere medewerkers) op die verantwoordelijkheid 

moet wijzen. Je mag immers van volwassenen en 

zeker van docenten verwachten dat ze corrigerend 

optreden in situaties waarin studenten zich misdragen. 

De aanwezigheid van toezichthouders en de rol die 

conciërges spelen in de openbare ruimten kunnen 

docenten aan het twijfelen brengen. Dat geldt 

waarschijnlijk des te meer op grote locaties waar 

docenten een groot deel van de studenten niet 

kennen. Ook het beleid ten aanzien van conciërges 

in diverse instellingen kan die twijfel bij docenten 

versterken. Zo is er in een van de instellingen een 

beleid ingezet om conciërges aan een vaste locatie te 

koppelen: “Conciërges proberen we, en dat is de nieuwe 

lijn die we sinds kort hebben ingezet, zoveel mogelijk aan 

gebouwenonderdelen te koppelen. Conciërges zien zo vaste 

gezichten en omgekeerd geldt dat ook voor studenten 

en medewerkers.” Daar kan een signaal vanuit gaan dat 

de conciërge de beheerder van de openbare ruimte 

is. In een andere instelling is het expliciet de taak van 

conciërges om de openbare ruimten te ‘bewaken’ met 

als argument: “De docenten hebben ook recht op hun 

pauzes. Dan zou je ook moeten inzetten in de pauzes. Er zijn 

ook grenzen aan.”

Ook het beleid in verschillende instellingen om een 

alarmnummer in te stellen bij problemen kan voor 

docenten het signaal afgeven om zelf niet in te grijpen. 

Dat wordt nog versterkt op grote locaties waar veel 

studenten en docenten elkaar niet kennen, zoals het 

hoofd van een veiligheids team opmerkte: “Dan zie je 

docenten het alarmnummer bellen op het moment dat 

een student gecorrigeerd moet worden. Dan komen wij 

Figuur 4.6 Stimuleren van medewerkers om corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag
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om het te doen. Je merkt wel naar gelang er meer zaken 

gebeuren, docenten steeds vaker ervoor kiezen mij of 

de meldkamer te bellen om assistentie te vragen.” Ten 

slotte is er op verschillende instellingen het beleid dat 

docenten (en andere medewerkers) niet zelf problemen 

gaan oplossen, maar dat ze die bij een aangewezen 

leidinggevende melden. In het algemeen gaat het dan 

wel om ernstigere zaken dan rommel niet opruimen of 

roken op een niet toegestane plaats, maar ook dat kan 

een signaal zijn voor docenten om dan maar alles over te 

laten aan toezichthouders en conciërges.

De beleidsmedewerkers merken zelf op dat de neven-

effecten van het eigen beleid of onduidelijkheid in de 

communicatie gecorrigeerd moeten worden. Het kan 

immers niet de bedoeling zijn dat docenten in openbare 

ruimten wegkijken als studenten (en collega’s) regels 

overtreden, zich onhoffelijk gedragen of zelfs agressief 

gedrag vertonen. Dat probleem wordt nu ook wel 

onderkend. In diverse instellingen wordt er daarom 

mede ingezet op een beleid van kleinschaligheid binnen 

grootschaligheid. Afdelingen krijgen in het gebouw 

een eigen, soms voor anderen niet toegankelijke 

vleugel of verdieping. Het opheffen van anonimiteit 

zodat studenten en docenten elkaar allemaal kennen, 

het gevoel bij docenten en studenten dat het hun 

‘territorium’ is, moet de verantwoordelijk van docenten 

en studenten weer versterken om mee te helpen werken 

aan een prettige en veilige omgeving, ook door, als dat 

nodig is, anderen te corrigeren. Zie ook het kader.

Het aanspreken van studenten buiten de klas wordt 
weinig gedaan. De school als sociale gemeenschap 
berust deels op sociale controle van docenten, 
medewerkers en studenten naar elkaar toe. Die controle 
is in de grotere gebouwen door de anonimiteit voor een 
deel verloren gegaan. Mede doordat allerlei taken in 
het kader van sociale veiligheid zijn overgenomen door 
gespecialiseerde mensen waardoor iedereen dacht “Dat 
hoef ik niet meer te doen.”
Die sociale controle van elkaar moeten we weer 
terug krijgen. Het gevoel moet weer worden: “Het 
is ons gebouw, het zijn onze studenten, dit is onze 
verdieping. Wij zorgen hier voor een plezierige werk- en 
leeromgeving. In kleine gebouwen is die houding er 
vaak al van nature. Wat we nu momenteel proberen 
is die kleinschaligheid in te brengen binnen de 
grootschalige contexten van onze instelling.

Onzekerheid bij docenten en medewerkers om op te 

treden

Een tweede verklaring waarom docenten niet altijd 

optreden als studenten zich in openbare ruimten 

misdragen is onduidelijkheid over de gedragsregels, 

onzekerheid over hun eigen competentie en mogelijk de 

vrees voor eventuele gevolgen.

Onduidelijkheid over regels is vaak ook een probleem op 

grote locaties waar afdelingen met eigen afspraken en 

gedragsregels onder hetzelfde dak zijn samengebracht. 

Wat een student in de ene afdeling niet mag, is in een 

andere afdeling toegestaan en omgekeerd. Een docent 

die dan iemand op zijn gedrag aanspreekt kan als reactie 

verwachten dat hij er zich niet mee moet bemoeien, 

omdat het wel is toegestaan. Dat levert niet alleen 

gezichtsverlies voor een docent op, maar er kan ook 

een bedreiging vanuit gaan. Gebeurt dat vaker, dan 

zullen docenten minder geneigd zijn om nog langer 

corrigerend op te treden. Onduidelijkheid over regels en 

afspraken moet dan ook aandacht krijgen als de leiding 

docenten op hun verantwoordelijkheid wil aanspreken. 

Overeenstemming over regels is niet altijd gemakkelijk 

te realiseren en vraagt geregeld om aandacht. Het kan 

ook niet zo zijn dat algemene gedragsregels die voor 

studenten gelden niet van toepassing zijn voor het 

personeel.

Onzekerheid over de eigen competenties

Het omgaan met ongewenst en agressief gedrag van 

jongeren, zeker als dat ernstige vormen aanneemt, is 

voor veel docenten geen routine en dat geldt overigens 

ook voor medewerkers in een ondersteunende 

functie. Daar komt bij dat omgangsvormen, zoals de 

aanspreekcultuur, bij een deel van de jongeren afwijkt 

van wat volwassenen gewend zijn en verwachten. 

Onzekerheid en een zekere vrees om in te grijpen 

werken terughoudendheid om op te treden verder 

in de hand. In veel instellingen wordt dat probleem 

onderkend en worden er trainingen en workshops 

georganiseerd voor docenten en medewerkers in het 

leren omgaan met de straatcultuur en moeilijk gedrag 

van studenten.

Het merendeel van de docenten vindt zo’n cursus 

voor zichzelf, maar ook voor conciërges, balie- en 

kantinemedewerkers van belang, blijkens hun 

antwoorden in de monitor. Figuur 4.7 laat de resultaten 

zien van de wenselijkheid van zo’n cursus, figuur 4.8 de 

resultaten van de feitelijke deelname. De wenselijkheid 

van een cursus in het omgaan met de straatcultuur en 

moeilijk gedrag van jongeren is voor docenten links in 
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figuur 4.7 in beeld gebracht. Rechts is dat uitgezet voor 

OOP’ers die veel met studenten te maken hebben, zoals 

conciërges en baliepersoneel.

Het roc is ontstaan midden jaar ‘90 en is een fusie tussen 
allerlei verschillende mbo-scholen en soms ook vmbo-
scholen. Allerlei verschillende doelgroepen kwamen bij 
elkaar op eenzelfde locatie. Ik ben er ooit begonnen als 
docent. Allemaal verschillende opleidingen die bij elkaar 
gevoegd werden. Die namen allemaal hun eigen regels 
mee. Je moet je dus voorstellen, op de begane grond 
heb je deze regels, op de eerste verdieping die regels en 
een verdieping hoger weer andere. Het personeel werd 
daar gek van. Die moesten constant nadenken welke 
regels waar golden. Studenten hebben die verschillen 
ook snel in de gaten.
Toen ik daar locatiemanager werd heb ik mij ten doel 
gesteld om daar één potje van te koken en dat is gelukt. 
Ik ben er nu weg en opleidingen verschuiven, sommige 
gaan naar een andere locatie en nieuwe opleidingen 
komen weer binnen met een pakketje regels. Voor je het 
weet ben je weer terug bij af.
In feite moet je af van die regels en toe naar een 
gedrags code die wordt opgesteld vanuit ideeën over 
veiligheid, respect en sociale hygiëne. Daar willen wij 
naar toe, omdat we dat zien als het fundament.
Dat proberen we op directieniveau voor elkaar te 
krijgen. Dat lukt bij het ene cluster van locaties beter 
dan bij het andere. We streven er naar de code te laten 
gelden voor iedereen, voor alle studenten, maar ook 
voor alle medewerkers. Als een student alleen binnen 
gelaten wordt als die z’n hoofddeksel afneemt, dan 
geldt dat ook voor meneer Jorritsma die altijd met 
z’n gleufhoedje binnenkomt. Daar moet je geen 
onderscheid in maken, want daar krijg je binnen de 
kortste keren problemen mee.

Volgens circa 70% van de medewerkers is het gewenst 

om docenten beter toe te rusten met moeilijk gedrag 

van studenten om te gaan. Bij docenten zelf is die 

behoefte tussen 2006 en 2011 licht toegenomen. De 

onderkenning van die noodzaak is nog sterker als het 

gaat om OOP’ers die veel met studenten te maken 

hebben: rond de 80% van zowel OP’ers als OOP’ers 

vindt het een goede zaak dat er trainingen voor die 

medewerkers worden georganiseerd.

Diverse beleidsmedewerkers hebben in hun gesprek 

ook aangegeven dat er met name voor conciërges, 

baliepersoneel, medewerkers in de kantine en andere 

medewerkers in een ondersteunende functie die veel 

met studenten te maken hebben (verplichte) cursussen 

zijn of worden georganiseerd. Dat is terug te zien in de 

cijfers in figuur 4.8.

Het percentage medewerkers in een ondersteunende 

functie dat zo’n cursus of training heeft gevolgd, is 

tussen 2006 en 2011 gestegen van 20 naar 30%. Daaruit 

valt af te leiden, in ieder geval voor de instellingen die 

aan de monitor hebben meegewerkt, dat veel OOP’ers 

die frequent met studenten werken, aan zo’n training 

hebben deelgenomen.

In een van de instellingen uit het onderzoek is in 

de afgelopen twee jaar een verplichte tweedaagse 

training voor het ondersteunend personeel dat 

dagelijks met studenten te maken heeft (met 

name de conciërges) uitgevoerd. De cursus is op 

basis van eigen beleidsplannen en protocollen 

ontworpen. De bedoeling is om tweejaarlijks een 

korte herhalingstraining te organiseren, zoals dat nu al 

Figuur 4.7 Wenselijkheid van training in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten
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gebeurt bij bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Het plan is 

om docenten ook die training te laten volgen.

In verschillende roc’s zijn de afgelopen twee jaar tijdens 

bijeenkomsten voor docenten workshops georganiseerd 

waarin de straatcultuur van jongeren aan de orde 

is gesteld. Of docenten dat als training zien, valt te 

betwijfelen. In de statistieken wordt het namelijk niet 

zichtbaar. Het percentage docenten dat aangeeft een 

workshop of cursus te hebben gevolgd is de afgelopen 

jaren namelijk niet toegenomen. Iets meer dan 20% 

zegt zo’n training te hebben gehad en dat wijkt niet 

af van het percentage dat dat al in 2008 aangaf. Zie 

ook het vorige hoofdstuk. Ondanks die mogelijkheden 

volgens beleidsmedewerkers, lijkt de animo dus beperkt. 

Een van de beleidsmedewerkers wijt dat gebrek aan 

belangstelling aan het ontbreken van een gevoel aan 

urgentie in samenhang met de extra aandacht de 

afgelopen jaren voor het primaire proces.

De omgeving van de school

De school is geen eiland. Roc’s staan soms in een 

woonwijk, soms zijn ze onderdeel van een onderwijspark 

met andere scholen of zijn ze opgenomen in een 

complex met kantoren of winkels. Voor aanvang van de 

lessen, in pauzes en na afloop van de lessen zwermen 

studenten geregeld uit over het gebied, wat overlast 

kan opleveren voor de andere ‘bewoners’. Omgekeerd 

kan het voor de school ook overlast opleveren, zoals 

van rondhangende jongeren, drugsgebruikers en 

drugsdealers. Dat laatste probleem komt in het volgende 

hoofdstuk aan de orde bij veilige voorzieningen. Hier 

wordt stilgestaan hoe scholen met hun omgeving 

omgaan.

De meeste instellingen hebben afspraken of een 

convenant met externe organisaties waaronder de 

politie, buurtorganisaties, een winkeliersvereniging of 

naburige scholen. Wat betreft de politie mondt dat in 

veel gevallen uit in afspraken en werkoverleg met een 

wijkagent. Die maakt op een aantal vestigingen ook deel 

uit van een veiligheidsteam. Op verschillende locaties 

wordt er in samenwerking met de wijkagent op gezette 

tijden ook een drugscontrole in en rond de school 

georganiseerd en worden kluisjes gecontroleerd.

De gemeente waar het bij ons heel soepel gaat, 

daar kan heel veel, zoals samen afspraken maken. 

Bijvoorbeeld vorige week die kluisjescontrole. Er komen 

dan vijf man van de politie en drie van stadstoezicht. 

Dat is een luxe om die mensen vrij te maken. We hebben 

regelmatig overleg, om te kijken wat we nog meer 

samen kunnen doen, wat hier prioriteit moet krijgen, 

enzovoort. Er zitten in dat overleg ook conciërges bij, 

dus die betrokkenheid is er dan wel.

Als scholen bij elkaar in de buurt staan, zoals in een 

onderwijspark, kunnen studenten en leerlingen over en 

weer overlast bezorgen. Overleg tussen scholen is dan 

belangrijk om problemen te inventariseren en om zo 

mogelijk op basis van gezamenlijke afspraken die de kop 

in te kunnen drukken. Soms gebeurt dat een paar keer 

per jaar soms frequenter, zoals een beleidsmedewerker 

aangaf: “We zitten eens in de zes weken met de andere 

school om tafel. Gaat het goed, hoe zit het met diefstal, 

Figuur 4.8 Deelname aan een training in het omgaan met moeilijk gedrag van studenten
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blowen? Wie zijn er bij betrokken? Als het nodig is weten ze 

mij ook tussentijds te vinden.’” Een ander voorbeeld van 

een systematische aanpak is in het kader beschreven.

Samenwerking met gebruikers van eenzelfde terrein

We hebben een paar locaties waarbij wij met externe 

partijen in hetzelfde gebied overleg hebben over 

veiligheid. Bij de ene locatie hebben we in de omgeving 

een drietal vo-scholen, een brandweergarage, een 

aantal woningen en er komt ambulancepost. We 

zijn het met elkaar erover eens dat veiligheid van het 

openbare terrein een verantwoordelijkheid van de 

gemeente is, maar tegelijkertijd ook iets gezamenlijks 

van alle gebruikers van het terrein. Denk aan een 

vechtpartij waarin zowel studenten van ons als 

leerlingen van de vo-scholen betrokken zijn. We hebben 

voorgesteld om ons veiligheidsbeleid te implementeren 

op de vo-scholen. De systematiek van hier willen we 

daar ook invoeren. Op het moment dat er sprake is 

van een crisis, een calamiteit, dan komt er straks een 

standaardaanpak en weten we van elkaar wie je 

benadert in geval van zo’n calamiteit. Datzelfde zijn we 

aan het uitrollen voor de andere locatie, omdat we daar 

een vergelijkbare situatie hebben. 

Beleid kan ook ontwikkeld worden naar aanleiding 

van specifieke problemen die studenten in een buurt 

veroorzaken. Overleg tussen school en buurt is dan 

belangrijk, maar ook tussen geledingen binnen de 

school met inbegrip van de studenten. Een mooi 

voorbeeld met een positieve spin-off binnen de school is 

een buurtproject dat in de inzet is beschreven.

Een buurtproject

Wat we ook redelijk goed voor elkaar hebben is de relatie met de buurt, niet op alle locaties even intensief.

Als er problemen zijn in de wijk die mogelijkerwijs gerelateerd zijn aan onze school dan overleggen we met die buurt en als 

er een andere school in de nabijheid staat, ook met die school.

Deze locatie had in het verleden veel problemen met de buurt. Blikjes, papier, etensresten, enzovoort werden op straat of 

in de tuinen gegooid. Na herhaalde klachten hebben we contact gelegd met de buurt. Daar hebben we ook onze eigen 

studenten bij betrokken.

In dit geval hebben we met de studenten besproken hoe we dat probleem konden voorkomen. De studenten wezen erop 

dat ze hun afval nergens kwijt konden. Mede op hun voorstel is er toen een prullenbakkenproject met de buurt opgezet. De 

studenten hebben in samenwerking met de gemeente ludieke prullenbakken gemaakt en die zijn in de wijk geplaatst.

Het is een win-winsituatie geworden. Je krijgt een ander contact met elkaar. Je kunt niet elk blikje voorkomen, de buurt 

begrijpt dat nu. Ze tonen meer begrip, ze spreken nu ook zelf studenten erop aan als die rommel op straat achterlaten. Ze 

zien dat het helpt. De buurt houdt nu in de vakanties en in weekends de school ook wat meer in de gaten.

Voor ons was er een misschien nog grotere spin-off. De wethouder en andere mensen zijn met de studenten in gesprek 

gegaan. Er kwam een hele discussie op gang over het gebruik van de openbare ruimte. Die discussie hebben we met onze 

studenten in kantine en later in de groepen voortgezet. Voorheen moest je na afloop van een pauze bij wijze van spreken in 

de kantine met de bezem over de tafels om de rotzooi op te ruimen. Gaan we nu kijken dan ligt er na een pauze niets meer. 

Dat vergt wel heel veel tijd en energie. We hebben die discussie een hele tijd moeten voeren. Ook de conciërges hebben er 

veel tijd ingestoken. Dat ging goed omdat er in de gesprekken een goede bodem was gelegd. Uiteindelijk was het zover dat 

de ene student tegen de ander zei: “Neem dat blikje even mee.” Nu ligt er na een pauze niets meer.

Het mooiste resultaat zagen we het volgende schooljaar toen er nieuwe studenten kwamen. Je denkt dan dat je weer 

helemaal opnieuw moet beginnen. Tot onze verbazing zagen we dat de nieuwe studenten gewoon het voorbeeld volgden 

van de ouderejaars: bij het opstappen hun eigen rommel meenemen en in de afvalbakken gooien. 
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Gelegenheidsbeperking is een van de uitgangs-

punten bij sociale veiligheid. Anders gezegd: Probeer 

problemen te voorkomen door kwaadwilligen geen 

gelegenheid te bieden. “Als je kostbare spullen 

onbeheerd achterlaat, loop je het risico dat ze worden 

gestolen, ook op school”, is de waarschuwing 

van een beleidsmedewerker. Gebruik van 

persoonlijke kluisjes, ruimten na gebruik afsluiten 

en cameratoezicht zijn preventieve maatregelen 

die in veel roc’s gemeengoed zijn. Bij nieuwbouw 

en verbouw staat gelegenheidsbeperking voorop, 

zo kwam uit diverse gesprekken naar voren. Door 

fysieke transparantie, zoals glazen wanden en open 

ruimten, is het doen en laten van medewerkers 

en studenten zichtbaar en kan ongewenst gedrag 

helpen voorkomen.

In de pijler van hoofdstuk 4 was de sociale controle 

een belangrijk element, in deze pijler gaat het 

vooral om maatregelen van fysieke aard die moeten 

bijdragen aan een sociale veilige omgeving. De 

keuze voor fysieke transparantie maakt meteen al 

duidelijk dat fysieke maatregelen en sociale controle 

in elkaars verlengde kunnen liggen.

Iedereen is wel bekend met discussies over toegangs-

controle, het plaatsen van camera’s, de inzet van 

toezichthouders, enzovoort. De bescherming en 

veiligheid van burgers moet steeds worden afgewogen 

tegen het verlies van privacy. Maar andere vragen zullen 

ook moeten worden beantwoord. Werken dit soort 

maatregelen geen negatieve bijwerkingen in de hand, 

zoals het vergroten van gevoelens van onveiligheid? 

Wegen de vaak zeer hoge kosten wel op tegen de 

baten? Kunnen de middelen niet beter worden ingezet 

voor sociaal acceptabelere en mogelijk effectievere 

maatregelen, zoals training en begeleiding van 

docenten?

Bij keuzes zullen de missie van de school en de visie 

op sociale veiligheid een rol spelen. Zonder hierover 

algemene uitspraken te kunnen doen, viel in de 

gesprekken met beleidsmedewerkers op dat direct 

betrokkenen bij het onderwijs en vertrouwenspersonen 

de opvoedende taak van de school meer benadrukken 

en meer zoeken naar oplossingen vanuit dat 

perspectief dan beleidsmedewerkers die wat verder 

van het onderwijs afstaan, zoals locatiemanagers en 

leidinggevenden van de facilitaire afdeling.

In dit hoofdstuk beschrijven we de maatregelen 

zoals beleidsmedewerkers die in de gesprekken naar 

voren hebben gebracht. Daarnaast komt aan de orde 

hoe studenten en medewerkers denken over de 

wenselijkheid van fysieke maatregelen ten behoeve van 

de sociale veiligheid.

5.1 De aanwezigheid en wenselijkheid van 
veilige voorzieningen

In de vorige monitor is geconstateerd dat de instellingen 

in de mbo-sector al veel hebben geïnvesteerd in veilige 

voorzieningen. Maatregelen lopen uiteen van het 

aanbrengen van camera’s en toegangspoortjes, het 

aanstellen van toezichthoudend personeel, gebruik 

van pasjes, het afsluiten van ruimten en het beveiligen 

van instrumenten tot de inrichting van gebouwen en 

terreinen en het onderhoud ervan. Die tendens lijkt 

zich voort te zetten, blijkens wat beleidsmedewerkers 

hierover vertelden. Toch zijn er ook kritische geluiden. 

Zijn dergelijke investeringen wel echt nodig of 

wenselijk? De vraag naar de wenselijkheid wordt gesteld 

vanuit een visie waarin de school als een open, sociale 

gemeenschap wordt gezien. Daar passen maatregelen 

als poortjes, geüniformeerde toezichthouders en 

camera’s minder goed in. De vraag of het nodig is komt 

vooral voort uit een kosten-batenanalyse. Leveren 

de investeringen in veilige voorzieningen voldoende 

op in relatie tot de effecten op de sociale veiligheid? 

De legitimiteit van die vraag wordt nog eens extra 

benadrukt als bedacht wordt dat grote instellingen, 

afgaande op de woorden van de beleidsmedewerkers, 

de afgelopen jaren een miljoen euro kwijt waren aan 

camerasystemen en extra toezichthouders.

De wenselijkheid van voorzieningen

Ervan uitgaande dat het CvB een eigen 

verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor sociale 

veiligheid in hun instelling, wordt vrij algemeen erkend 

dat overleg over voorgestelde maatregelen met de 

diverse geledingen in de eigen organisatie belangrijk 

is. Vanuit die gedachte zijn in de monitor daarom 

een aantal vragen opgenomen waarmee kan worden 

nagegaan hoe medewerkers en studenten aankijken 

tegen bepaalde fysieke maatregelen, zoals kluisjes, 

camera’s en poortjes. De resultaten zijn opgenomen in 

figuur 5.1.

Persoonlijke kluisjes voor studenten staan bovenaan 

de lijst van wenselijke voorzieningen: 71% van de 

studenten en 80% van de medewerkers vindt dat een 

goede zaak. Dat is vergelijkbaar met het oordeel in 2006 

en 2008. Op veel locaties zijn voor alle of de meeste 



monitor 

sociale

veiligheid

38 Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 3: Beleid

studenten kluisjes ook aanwezig. Die voorziening heeft 

echter niet kunnen voorkomen dat er vanaf 2006 een 

toename van diefstal van met name digitale spullen 

(i-pods, mobieltjes, USB-sticks, games, enzovoort) te zien 

is. Slachtoffers zijn zowel studenten als medewerkers. 

Het zijn spullen die medewerkers en studenten vaak 

bij zich hebben, omdat ze nodig zijn in lessen of waar 

studenten (en medewerkers) niet meer buiten kunnen 

(mobieltjes). Dit maakt duidelijk dat een fysieke 

maatregel, hoe goed die wellicht ook bijdraagt aan het 

tegengaan van diefstal, het probleem niet volledig kan 

oplossen. Naast het versterken van morele gevoelens bij 

studenten en (medewerkers) leert die ontwikkeling ook 

dat het noodzakelijk blijft studenten (en medewerkers) 

bewust te maken dat ze voortdurend oplettend moeten 

zijn als het gaat om hun (kostbare) spullen.

De wenselijkheid van camerabewaking hangt af van 

de plaats waar ze worden opgehangen. Voor velen 

zijn camera’s in stallingen en op parkeerterreinen een 

wenselijke maatregel. Van de studenten vindt 64% 

dat en van de medewerkers 82%. In vergelijking met 

2008 zijn studenten iets minder overtuigd van de 

wenselijkheid (69% steunde die maatregel in 2008). Bij 

medewerkers is de steun daarentegen iets toegenomen 

(2008: 78%). Die steun hoeft niet te verbazen. Vernieling 

en diefstal van (onderdelen van) fietsen, scooters 

en auto’s staan op de tweede plaats van materiële 

agressie. Camera’s kunnen in dit opzicht preventief 

werken, maar achteraf kunnen dieven en vandalen ook 

worden opgespoord via opnames. Door verschillende 

beleidsmedewerkers is op die beide functies gewezen 

en zijn ook voorbeelden aangedragen. De plaatsing 

van camera’s bij stallingen en parkeerterreinen kan 

ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Stallingen en 

parkeerterreinen liggen namelijk niet altijd in het directe 

zicht. Soms zijn ze aan de achterkant van het gebouw 

achter bosschages geplaatst, soms in kelders.

Toegangscontrole met camera’s en cameratoezicht 

binnen gebouwen kan rekenen op de steun van ruim 

de helft tot bijna driekwart van de medewerkers. 

Studenten staan daar gereserveerder tegenover. Circa 

30 tot 50% van hen vindt die maatregelen wenselijk. 

Hoewel camera’s bij de ingangen nog de steun heeft 

van de helft van de studenten en bijna driekwart 

van de medewerkers, vinden veel minder studenten 

en medewerkers toegangscontrole door middel 

van poortjes en identificatie wenselijk: 28% van de 

studenten en 54% van de medewerkers voelt wel wat 

voor die maatregelen. In de veelal kleinschaligere (vak)

scholen is er veel minder steun voor die maatregelen.

Studenten en personeel denken ook verschillend over 

de inzet van extra toezichthouders. Minder dan de helft 

van de studenten is daar voorstander van, terwijl twee 

derde van het personeel het wenselijk vindt.

Niet alleen wordt er verschillend gedacht over de 

wenselijkheid van diverse maatregelen, ook studenten 

en medewerkers zitten lang niet altijd op één lijn. 

Zoals gezegd zijn er ook verschillen tussen roc’s 

onderling. Er zijn roc’s die standaard op alle/meeste 

locaties camerasystemen plaatsen en vaak ook extra 

surveillanten in dienst nemen. Dat laatste vaak ook 

in combinatie met eigen studenten uit de opleiding 

Uniformberoepen die zo stage kunnen lopen. Niet alle 

instellingen kiezen voor die oplossingen.

Figuur 5.1 Wenselijkheid van fysieke maatregelen volgens studenten en medewerkers
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Kritiek op het nut van grootschalige camerasystemen is 

er ook vanuit het oogpunt van effectiviteit. Sommigen 

stellen dat van camera’s sowieso een preventieve 

werking uitgaat, ook als ze niet ‘draaien’ of als er 

niemand op een monitor in de gaten houdt wat er 

gebeurt. Dat laatste is vaak een extra dure post die 

om die reden niet wordt gerealiseerd. Software kan 

die taak overnemen, maar is kostbaar. Een van de 

beleidsmedewerkers bij wie op de meeste locaties veel 

camera’s hangen, geeft aan dat het nut van camera’s 

zeer discutabel is. “De vraag is waarom je camera’s hebt 

als er geen mogelijkheden tot opvolging zijn. Hoe pak je 

incidentenregistratie aan op grond van camerabeelden? 

Daar heb je een duur softwareprogramma voor nodig en 

dat hebben we nu juist niet.” De vraag is of het incidenteel 

kunnen herkennen van daders op bewaarde beelden als 

er aangifte wordt gedaan, wel opweegt tegen de kosten 

van zo’n systeem. Zijn er andere oplossingen mogelijk? 

En is het niet verstandig dat eerst goed uit te zoeken.

5.2 Inrichting en onderhoud van 
gebouwen en ruimten

De inrichting van gebouwen en ruimten

Veel beleidsmedewerkers zien de inrichting en het 

onderhoud van gebouwen als een belangrijk onderdeel 

van het sociaal veiligheidsbeleid. Diverse fysieke 

maatregelen kunnen gezien worden als een voorwaarde 

voor het functioneren van een sociale gemeenschap 

(pijler 2) en worden door beleidsmedewerkers soms ook 

zo benoemd.

Kleinschaligheid

Veel roc’s hebben opleidingen die voorheen op eigen 

locaties werden aangeboden, op grote unielocaties 

samengebracht. Op die grote scholen is de laatste tijd 

nogal wat kritiek, zowel vanuit de samenleving als 

vanuit de politiek. Maar ook binnen de roc’s zelf klinken 

kritische geluiden. “Op grote locaties zijn te veel schakels 

nodig tussen CvB en de werkvloer. Vroeger was ik directeur 

van een kleine school met 63 medewerkers. De meeste 

zag ik ’s middags wel aan tafel. Dat kan dus niet bij deze 

massale organisaties en daar worstel je ook erg mee. Ik 

denk dat kleinschaligheid een hoogwaardig goed is.” In 

verschillende roc’s komt die kleinschaligheid weer terug, 

maar dan georganiseerd binnen de grootschaligheid 

Keuzes vanuit de visie van een open school

We hebben geen poortjes en we hebben ook geen interne en externe beveiliging. Op een paar locaties lopen wel 

geüniformeerde beveiligers rond. Dat zijn onze eigen stagiair(e)s uit de opleiding Uniformberoepen. Die doen opdrachten 

vanuit hun opleiding onder begeleiding van een conciërge. Daar is wel discussie over geweest vanuit de gedachte van de 

open school, maar die studenten moeten wel ervaring op kunnen doen. Dat is dan een concessie, maar we vullen het zoveel 

mogelijk vanuit onze visie in.

We hebben wel meer conciërges rondlopen dan op andere scholen. Zij hebben bij ons een sleutelrol in de sociale controle 

in de openbare ruimten. De rol van conciërges als je de school binnenkomt is heel groot. Daar begint de sociale controle. 

In conciërges investeren we dan ook veel, onder andere door verplichte cursussen. De laatste cursus was een tweedaagse 

cursus over de Marokkaanse cultuur om onze conciërges bewust te maken van de verschillen met onze cultuur. Dat helpt 

hen beter te reageren op het gedrag van die studenten.

We onderkennen ook het gevaar van die versterkte rol van conciërges. Docenten en andere medewerkers kunnen zich daar 

achter verschuilen door zich op de vlakte te houden als er iets gebeurt. Dat is onze zorg voor de komende jaren. Onze stelling 

is: “Hartstikke fijn dat er conciërges zijn, maar een veilige school daar zorg jezelf voor.” Je kunt niet wachten tot conciërge 

Piet toevallig langs komt en iemand terechtwijst. Jij bent ook degenen die handelend moet optreden op het moment dat je 

dingen ziet en signaleert.

We werken al enige jaren met resultaat verantwoordelijke teams. Die kunnen ook op het gebied van sociale veiligheid met 

eigen voorstellen komen. Verzoeken honoreren we niet zonder meer. We gaan er met elkaar over in gesprek. Laatst was 

er een verzoek om ergens camera’s op te hangen. Dan gaan we in gesprek. Wat is er gebeurd? Wat was de aanleiding? 

Kun die problemen met camera’s oplossen? Of kun je er niet beter een conciërge neerzetten? Of moet je als team zelf niet 

vaker buiten zijn tussen de studenten? Met die vragen begint het gesprek pas. In het plaatsen van camera’s zijn we zo 

terughoudend mogelijk. Een camera ophangen is heel snel gedaan, maar vaak niet de oplossing voor het probleem.
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van de grotere locaties. Opleidingsrichtingen krijgen 

hun eigen ‘hoekje’ in het gebouw, met een eigen sfeer 

en cultuur. Soms is die ruimte alleen toegankelijk voor 

de eigen mensen. De voordelen van de kleinschaligheid 

waarop hiervoor is gewezen en die we ook terug horen 

bij de kleinere vakscholen, kunnen zo toch worden 

benut.

Transparantie van gebouwen

Onoverzichtelijke situaties en situaties die zich aan het 

oog onttrekken, kunnen plekken zijn waar ongewenst 

gedrag gemakkelijker plaatsvindt. Daders weten dat het 

daar ontbreekt aan sociale controle. Medewerkers en 

studenten voelen zich er dan ook niet altijd veilig. Zie 

hiervoor de discussie over het plaatsen van camera’s op 

plaatsen die zich aan het zicht onttrekken.

Camerabewaking is minder snel nodig als gebouwen 

transparant zijn. Dat wil zeggen als vanuit verschillende 

punten te zien is wat er zich in ruimten afspeelt. Uit de 

gesprekken met de beleidsmedewerkers wordt duidelijk 

dat ze bij de (her)inrichting van gebouwen steeds meer 

oog hebben voor transparantie om verborgen hoekjes 

in het gebouw zoveel mogelijk te beperken. “Toen we 

nog in de tekenfase waren is er zelfs op tekeningen een 

scan gedaan om te kijken naar rare hoekjes en plekjes waar 

iemand ongezien kon zijn.” Transparantie maakt sociale 

controle beter mogelijk en daarmee in veel gevallen 

camerasystemen wellicht overbodig.

Capaciteit van ruimten

Ruimten die te krap zijn voor het aantal gebruikers 

kunnen ongewenst gedrag in de hand werken. In een 

eerdere monitor (2006) wezen slachtoffers van vernieling 

van fietsen op te krappe stallingen, waardoor al dan 

niet opzettelijk fietsen of scooters werden beschadigd. 

Als in een open leercentrum te weinig pc’s staan of er te 

weinig werkplekken zijn, kan dat tot ongewenst gedrag 

leiden, zoals intimidatie om een plek te bemachtigen. 

Ook te weinig werkruimte voor docenten in tussenuren 

kan onderlinge irritatie en ongewenste reacties 

oproepen.

Medewerkers is gevraagd de capaciteit te beoordelen 

van een aantal ruimten. Zie figuur 5.2.

De sociale ruimten zijn volgens nogal wat medewerkers 

niet berekend op het aantal studenten en medewerkers, 

maar het gebrek aan voldoende werkruimte voor 

docenten valt het meest op. Meer dan de helft van de 

docenten geeft aan dat ze buiten de lessen te weinig 

werkruimte hebben om rustig te kunnen werken. Niet 

meer dan een kwart van de docenten beoordeelt de 

capaciteit van de eigen werkruimten wel als voldoende.

Volgens ruim de helft van de medewerkers is er 

voldoende stallingsruimte voor fietsen en scooters. Aan 

parkeerruimte voor auto’s ontbreekt het daarentegen 

nogal eens: tussen de 35 en 38% van de medewerkers 

vindt dat er wel voldoende ruimte is om auto’s te 

parkeren, maar een even grote groep geeft aan dat het 

aantal parkeerplaatsen onvoldoende is.

Onderhoud en netheid

Smerige ruimten of ruimten waar afval rondslingert, 

worden niet alleen als onplezierig ervaren, maar vaak 

Figuur 5.2 Beoordeling van ruimten op capaciteit door medewerkers
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ook als onveilig. Zo’n ruimte geeft als het ware het 

signaal af dat er geen sociale controle is. Gebruikers 

worden er niet door gestimuleerd om eigen afval en 

rommel op te ruimen of de ruimte netjes achter te laten. 

Het beeld van het ontbreken van sociale controle kan 

ongewenst gedrag in de hand werken. Omgekeerd 

kan een nette ruimte studenten en medewerkers 

prikkelen om overtreders op hun gedrag te wijzen. Het 

buurtproject dat hiervoor is beschreven is daar een mooi 

voorbeeld van.

Een smerige en rommelige lesruimte heeft ongetwijfeld 

ook een negatieve invloed op het leer- en werkklimaat. 

Ook daarom is het zaak dat ruimten en leslokalen er 

netjes en verzorgd uitzien. Dit punt is ook door diverse 

beleidsmedewerkers als een punt van aandacht 

aangegeven. Een voorbeeld: “We zijn nu bezig alle 

locaties te upgraden. Gewoon een nette uitstraling, zodat 

ook de sfeer anders wordt. Een gebouw dat er oud en 

verwaarloosd uitziet, nodigt ook tot ander gedrag uit 

dan een gebouw dat netjes is en een professionele sfeer 

uitstraalt.”

De zorg voor nette lokalen, gebouwen en terreinen en 

voor ruimten die berekend zijn op het gebruik ervan, is 

dan ook uit oogpunt van sociale veiligheid van belang. 

Aan de medewerkers is voorgelegd of daar voldoende 

aandacht voor is. Zij konden een oordeel geven over de 

netheid van situaties. Zie figuur 5.3.

In het algemeen laten de antwoorden van medewerkers 

zien dat er op veel locaties aan de netheid en 

ordelijkheid nog het nodige valt te verbeteren. Zowel 

OP’ers als OOP’ers zijn het meest tevreden over de 

netheid van het gebouw en het terrein. Circa 34% (OP) 

en 38% (OOP) vindt het gebouw en het terrein er netjes 

uitzien, maar bijna de helft van beide groepen is er toch 

niet meer dan matig over te spreken. Ongeveer 1 op 

de 5 OP’ers en 1 op de 6 OOP’ers komt zelfs met een 

negatief oordeel.

Vooral de lokalen ontlokken nogal wat kritiek. Bijna 

de helft van de docenten is matig tevreden over 

de netheid van de lokalen en 1 op de 3 docenten 

oordeelt er negatief over. Uit een eerdere monitor 

waarin oordelen konden worden toegelicht, is 

gewezen op studenten en op collega’s die een 

lokaal onverzorgd achterlaten. Een zekere irritatie bij 

veel docenten dat collega’s zich niet aan de regels 

houden (zie hoofdstuk 4) heeft mede betrekking op 

dit punt. Toezicht op het gebruik van lokalen zal een 

onderdeel van het sociaal veiligheidsbeleid moeten 

zijn. Veel docenten hebben geen eigen lokaal meer, 

waardoor de verantwoordelijkheid voor een lokaal 

geen vanzelfsprekendheid meer is. Een van de 

beleidsmedewerkers gaf aan dat op zijn locatie elke 

docent de verantwoordelijkheid voor een bepaald lokaal 

krijgt toegewezen. Het is zijn of haar taak om collega’s en 

studenten die het lokaal niet netjes achterlaten daar op 

aan te spreken.

Dat laatste voorbeeld maakt opnieuw duidelijk dat 

de sociale veiligheid een zaak is die alle gebruikers 

van een school aangaat. Fysieke maatregelen kunnen 

daarbij behulpzaam zijn, maar lossen het probleem 

niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen zijn 

verantwoordelijk neemt. Dat moet soms actief worden 

georganiseerd, zoals het voorbeeld ook duidelijk maakt.

Figuur 5.3 Beoordeling ruimten op netheid
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6
Pijler 4: 

Omgaan met 
ongewenst 

gedrag
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De maatregelen in de eerste drie pijlers van het 

sociaal veiligheidsbeleid hebben vooral een 

preventief karakter. Ze zijn vooral bedoeld om 

een goed en veilig sociaal klimaat niet in gevaar 

te brengen door te voorkomen dat studenten, 

medewerkers en buitenstaanders zich niet schuldig 

maken aan sociaal ongewenst gedrag. De vierde 

pijler heeft vooral een sanctionerend en curatief 

karakter. Preventieve maatregelen kunnen 

ongewenst gedrag nooit helemaal voorkomen. 

De uitkomsten van de monitor 2011 onderstrepen 

dat. Rond 8% van de studenten en rond 5% van 

het personeel was in het schooljaar 2011-2012 

op of rond school slachtoffer van diefstal en/

of vandalisme. Het percentage slachtoffers van 

psychisch-fysiek geweld kwam nog iets hoger 

uit, namelijk op 11,6 en 7,1% bij respectievelijk 

studenten en personeel.

Het blijft dus belangrijk dat leidinggevenden, 

medewerkers en met name ook degenen die 

verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid goed op 

de hoogte zijn hoe op ongewenst gedrag en incidenten 

te reageren. De beleidsmedewerkers geven aan dat de 

meeste instellingen daar protocollen voor hebben, vaak 

gecategoriseerd naar aard en ernst van incidenten. Het 

adequaat afhandelen vraagt om een goede aanpak en 

begeleiding van daders en slachtoffers, de registratie van 

die incidenten en bij ernstigere gevallen samenwerking 

met externe organisaties. Daarnaast moet het voor 

slachtoffers duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen. Bijna 

overal is nu wel, afgaande op de beleidsmedewerkers, 

een vertrouwenspersoon en een meldpunt. Maar 

zijn studenten en medewerkers daar ook van op de 

hoogte? Naast die zaken is het van belang dat de sociale 

veiligheid, zoals maatregelen en de stand van zaken op 

een locatie helder en transparant naar studenten en 

medewerkers wordt gecommuniceerd.

Evenals in 2008 gaven de meeste beleidsmedewerkers 

ook nu weer aan dat er gewerkt wordt aan protocollen. 

Beknoptere en handzamere protocollen moeten het 

gebruik ervan makkelijker maken. Verder is een centraal 

telefoonnummer voor ondersteuning bij ernstigere 

voorvallen genoemd.

Naast de gesprekken met de beleidsmedewerkers is voor 

dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de antwoorden uit 

vragen uit de monitor voor studenten en medewerkers. 

Onder andere is gevraagd naar de aanwezigheid van een 

vertrouwenspersoon en een meldpunt, of slachtoffers de 

incidenten op school melden en aan wie, en of vanuit de 

school daar ook op is gereageerd. Medewerkers konden 

tevens aangeven of ze op de hoogte zijn van protocollen 

en of ze weten wie ze bij incidenten moeten inschakelen.

In dit hoofdstuk gaan we allereerst na of deelnemers 

en personeel weten waar ze terechtkunnen bij 

ongewenst gedrag en of ze weten hoe in dat soort 

situaties te handelen (paragraaf 6.1). Daarna kijken 

we naar de melding van incidenten (paragraaf 6.2) en 

de afhandeling ervan zoals ervaren door slachtoffers 

(paragraaf 6.3). In paragraaf 6.4 beschrijven we enkele 

ontwikkelingen en maatregelen in deze pijler aan de 

hand van de gesprekken met de beleidsmedewerkers 

voor sociale veiligheid.

6.1 Wat te doen bij ongewenst gedrag

Waar kunnen slachtoffers van ongewenst gedrag 

terecht? Wat moeten docenten, conciërges en andere 

medewerkers doen die met ongewenst gedrag te maken 

krijgen?

Bekendheid met de vertrouwenspersoon en het 

meldpunt

Studenten en medewerkers konden in de monitor 

aangeven of ze op de hoogte zijn van een vertrouwens-

persoon of meldpunt op hun locatie. Volgens de 

beleidsmedewerkers zouden die voorzieningen op de 

meeste locaties aanwezig moeten zijn. Of studenten en 

medewerkers dat ook weten, is te zien in figuur 6.1.

Medewerkers zijn beter op de hoogte van de 

aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en een 

meld punt dan studenten, maar de verschillen zijn de 

afgelopen jaren kleiner geworden. Tussen 2006 en 

2011 is de bekendheid ervan bij studenten namelijk 

toegenomen, terwijl dat bij het personeel veel minder 

het geval was. Het percentage studenten dat met de 

vertrouwens persoon bekend is, steeg tussen 2006 en 

2011 van 35 naar 57%, terwijl in 2011 circa 70% van het 

personeel wist dat er een vertrouwens persoon is. In 

diezelfde periode nam het percentage studenten dat 

bekend is met een meldpunt toe van 22 naar 42% en bij 

medewerkers van 46 naar 51%.

Tussen geledingen van het personeel zijn er wel 

verschillen. Procentueel meer leidinggevenden dan 

uitvoerende medewerkers zijn op de hoogte van een 

vertrouwens persoon en een meld punt en docenten zijn 

beter op de hoogte van een vertrouwens persoon dan 
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de overige medewerkers. Tussen die beide groepen is er 

geen verschil als het gaat om het meldpunt.

Het bekend zijn van vertrouwenspersoon en het 

meldpunt is de afgelopen jaren wel toegenomen, met 

name bij studenten, maar voor een substantieel aantal 

studenten en medewerkers is het niet bekend. Diverse 

beleidsmedewerkers zijn zich daarvan bewust, maar op 

de vraag hoe iedereen bereikt kan worden komt vaak 

geen duidelijk antwoord. Bekendheid eraan geven via 

agenda’s, intranet, enzovoort blijkt of niet gelezen te 

worden of snel te worden vergeten. Bij het vermoeden 

van sommige beleidsmedewerkers dat slachtoffers 

wel via anderen op de hoogte worden gesteld, kunnen 

vraagtekens worden gezet. Tabel 6.1a en 6.1b maken 

duidelijk dat slachtoffers niet beter op de hoogte 

zijn van een vertrouwenspersoon en een meldpunt 

dan niet-slachtoffers. Weinig slachtoffers zullen dus 

waarschijnlijk via anderen naar een vertrouwenspersoon 

of een meldpunt worden verwezen. Het is ook de vraag 

of die weg wel wenselijk is. Met name bij ernstige 

vormen van ongewenst gedrag, met intimidatie door 

en angst voor dader(s), zal een slachtoffer niet altijd een 

ander (medestudent, docent, collega) in vertrouwen 

durven nemen. Is het slachtoffer niet bekend met de 

vertrouwenspersoon of het meldpunt dan blijft hij er 

niet alleen mee zitten, maar blijft het ook voor de school 

verborgen.

Figuur 6.1 Bekendheid met de vertrouwenspersoon en het meldpunt bij studenten medewerkers
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Tabel 6.1a Bekend met vertrouwenspersoon: slachtoffers van pf-geweld en niet-slachtoffers

Slachtoffer 

pf-geweld

Vertrouwenspersoon aanwezig
Ja Nee Weet niet

Aantal % % %

Studenten
Ja 1.328 53,5 6,8 39,8
Nee 13.200 58,5 3,5 38,0

Personeel
Ja  580 68,6 6,0 25,3
Nee 7.437 70,5 5,3 24,1

Tabel 6.1b Bekend met meldpunt: slachtoffers van pf- en materieel geweld en niet-slachtoffers

Slachtoffer 

agressie

Meldpunt aanwezig
Ja Nee Weet niet

Aantal % % %

Studenten
Ja 2.206 40,6 6,4 52,9
Nee 12.294 41,9 3,8 54,3

Personeel
Ja  946 49,0 7,7 43,2
Nee 7.025 51,5 5,3 43,2
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Naast twijfels of slachtoffers hun docenten of collega’s 

in vertrouwen zullen nemen, moet ook de vraag worden 

gesteld of docenten en collega’s de problematiek goed 

inschatten en er adequaat op reageren. Is dat niet het 

geval, dan blijft het probleem bestaan of wordt wellicht 

nog erger. Door veel beleidsmedewerkers wordt er 

daarom ook op gewezen dat docenten en medewerkers 

gebruik moeten maken van de protocollen. Hoe 

belangrijk het ook is dat studenten een docent in 

vertrouwen durven nemen en medewerkers een collega, 

het is zeer gewenst dat slachtoffers zelf weten waar ze 

de vertrouwenspersoon of het meldpunt kunnen vinden 

op hun locatie.

Bekendheid met protocollen

Zoals aangegeven hebben de meeste instellingen 

protocollen om incidenten te kunnen afhandelen. 

Meestal is een leidinggevende verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van een protocol. Problemen moeten dan 

ook bij het meldpunt of de betreffende leidinggevende 

worden gemeld. In de monitor is medewerkers gevraagd 

of ze op de hoogte zijn van een protocol en wie ze bij 

een incident moeten inschakelen. Dat lijkt met name van 

belang voor docenten, conciërges en toezichthouders 

die vaker dan andere medewerkers met ongewenst 

gedrag worden geconfronteerd. Figuur 6.2a en 6.2b 

tonen de resultaten, die zijn uitgesplitst naar OP en OOP 

en naar leidinggevenden en uitvoerenden.

Figuur 6.2a Op de hoogte van protocol en wie in te schakelen onderscheiden naar OP en OOP
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Figuur 6.2b Op de hoogte van protocol en wie in te schakelen onderscheiden naar leidinggevenden en uitvoerende 
medewerkers
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Docenten zijn even bekend met een protocol als het 

onderwijsondersteunend personeel. Ongeveer de 

helft in beide groepen weet ervan. In 2008 was dat 

ongeveer vergelijkbaar. Dat de helft van het personeel 

op de hoogte is, doet vermoeden dat niet in alle 

instellingen een protocol aanwezig is. Dat 70% van de 

leidinggevenden wel weet heeft van een protocol doet 

verder vermoeden dat veel medewerkers daar niet of 

onvoldoende over zijn geïnformeerd.

Bij wie op de locatie problemen met ongewenst gedrag 

gemeld moeten worden, is beter bekend bij docenten 

en ondersteunend personeel. Van de docenten 

weet 71% dat, van de OOP’ers 65%. Daarmee is de 

bekendheid bij docenten beter dan in 2008. Bij het 

ondersteunend personeel is er geen verschil.

Ook hier zijn leidinggevenden weer beter op de hoogte: 

83% weet bij wie ze terecht kunnen om incidenten te 

melden tegenover 67% van het uitvoerend personeel. 

Voor beide groepen is dat een verbetering ten opzichte 

van 2006 en 2008.

Zoals aangegeven lijkt het aan de communicatie 

hierover te schorten. Dat is door diverse beleids-

medewerkers ook toegegeven. De communicatie over 

sociale veiligheid, maar mogelijk ook over andere zaken, 

verloopt niet altijd zoals het zou moeten. In hoofdstuk 

2 werd ook al duidelijk dat medewerkers lang niet altijd 

tijdig maatregelen te horen krijgen.

6.2 Melding van ongewenst gedrag door 
slachtoffers

Veel slachtoffers, of het nu studenten of medewerkers 

zijn, melden ongewenst gedrag niet op school. Als 

ze het wel doen, gebeurt het lang niet altijd op de 

‘goede’ plaats. Het wordt dan aan een docent of een 

collega verteld en het probleem komt niet terecht bij 

het meldpunt of de vertrouwenspersoon. Daarmee 

onttrekken die incidenten zich aan het oog van de 

instelling. Dat is in ieder geval het beeld uit vorige 

monitoren. Het is overigens niet alleen een probleem in 

het onderwijs. Uit politiemonitoren is bekend dat veel 

slachtoffers van diefstal, vandalisme of geweld ook geen 

aangifte doen bij de politie. Slachtoffers kunnen allerlei 

redenen hebben zich niet te melden, zoals twijfels 

over het nut (wordt toch niets mee gedaan), het zelf 

bagatelliseren van het probleem, maar ook angst voor 

de daders en schaamte kunnen meespelen.

In deze paragraaf worden de resultaten van de laatste 

monitor beschreven.

Melden van agressie

Aan slachtoffers van materieel en psychisch-fysiek 

geweld is gevraagd of ze op school hebben gemeld 

dat ze slachtoffer zijn (geweest) en zo ja, bij wie ze het 

hebben gemeld. Resultaten voor materieel en psychisch-

fysiek geweld zijn weergegeven in figuur 6.3 en in tabel 

6.2.

Bij ongewenst gedrag melden medewerkers dat vaker 

op school dan studenten. Dat geldt voor materiële 

agressie (vandalisme en diefstal) en voor psychisch-

fysiek geweld. Materiële agressie wordt door bijna 60% 

van de medewerkers gemeld en door circa 50% van de 

Figuur 6.3 Melden van materiële en psychisch-fysieke agressie door studenten en medewerkers
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studenten. In beide groepen is dat percentage tussen 

2006 en 2011 licht gestegen.

Bij slachtoffers van psychisch-fysieke agressie is die trend 

er niet. Bijna 50% van de medewerkers die slachtoffer 

zijn van pesten, discriminatie, bedreiging, lichamelijk of 

seksueel geweld, verbale of digitale agressie, meldt dat 

op school. Dat was in 2006 en 2008 ook het geval. Bij 

studenten meldt slechts circa 25% een incident; ook dat 

is vergelijkbaar met 2006 en 2008.

Een groot deel van het ongewenste gedrag blijft dus 

onopgemerkt. Voor psychisch-fysiek geweld geldt dat 

nog meer dan voor materieel geweld. In 2008 is er door 

beleidsmedewerkers aangegeven dat er meer werk zou 

worden gemaakt van meld- en registratiesystemen en 

van procedures of protocollen om incidenten te melden. 

De cijfers van 2011 laten zien dat er alleen een lichte 

toename is in het melden van diefstal en vandalisme, 

maar dat het melden van psychisch-fysiek geweld op 

hetzelfde lage niveau blijft steken als in 2006 en 2008. 

Dat is bedenkelijk, omdat psychisch-fysieke agressie 

het veiligheidsgevoel sterker beïnvloedt dan diefstal en 

vandalisme.

Tabel 6.2a en 6.2b geven een overzicht bij wie het 

ongewenst gedrag is gemeld. In tabel 6.2a zijn de 

percentages berekend op basis van alle slachtoffers, in 

tabel 6.2b op basis van het aantal slachtoffers dat een 

incident heeft gemeld. In die tabel tellen de percentages 

per kolom op tot meer dan 100%, omdat slachtoffers 

op meerdere plaatsen een incident hebben kunnen 

melden.

Als we eerst kijken naar het melden van diefstal 

en vandalisme, dan gebeurt dat relatief weinig bij 

een meldpunt. Niet meer dan ongeveer 8% van alle 

slachtoffers stapt naar een meldpunt. Kijken we alleen 

naar degenen die wel melden, dan blijkt ook niet meer 

dan 17% van de studenten en 13% van het personeel 

diefstal of vandalisme bij een meldpunt aan te geven. 

Studenten blijken er vooral bij een docent melding 

van te maken en in mindere mate bij hun mentor of 

bij de conciërge. Het percentage slachtoffers dat naar 

de directie stapt, is vergelijkbaar met het percentage 

dat naar het meldpunt gaat. Relatief weinig meldingen 

gebeuren dus centraal (meldpunt of directie).

Tabel 6.2a Materieel en pf-geweld door studenten en personeel gemeld binnen school; percentages berekend op basis van alle 
slachtoffers

Materieel geweld door Pf-geweld gemeld door

Geweld gemeld aan
Studenten Personeel Studenten Personeel

% % % %
Vertrouwenspersoon n.v.t. n.v.t. 3,5 2,7
Meldpunt 8,0 7,7 1,7 1,8
Docent 23,7 n.v.t. 11,1 n.v.t.
Mentor 15,4 n.v.t. 13,8 n.v.t.
Collega n.v.t. 28,6 n.v.t. 32,1
Leidinggevende n.v.t. 36,4 n.v.t. 31,9
Directie 6,6 3,0 n.v.t. 3,5
Conciërge 12,6 18,4 1,6 n.v.t.

Tabel 6.2b Materieel en pf-geweld door studenten en personeel gemeld binnen school; percentages berekend op basis van 
slachtoffers die een incident hebben gemeld

Materieel geweld door Pf-geweld gemeld door

Geweld gemeld aan
Studenten Personeel Studenten Personeel

% % % %
Vertrouwenspersoon n.v.t. n.v.t. 14,7 5,5
Meldpunt 17,4 13,1 7,2 3,6
Docent 51,2 n.v.t. 46,1 n.v.t.
Mentor 33,4 n.v.t. 57,3 n.v.t.
Collega n.v.t. 48,6 n.v.t. 65,7
Leidinggevende n.v.t. 61,8 n.v.t. 65,3
Directie 14,3 5,0 n.v.t. 7,1
Conciërge 27,3 31,3 6,5 n.v.t.
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Medewerkers die te maken krijgen met materiële 

agressie melden het vooral aan hun leidinggevende en/

of hebben het er met een collega over. Ook de conciërge 

wordt vrij vaak ingeschakeld. Al met al komt rond de 

75% van de meldingen over diefstal en vandalisme waar 

personeel bij betrokken is binnen bij het meldpunt, een 

leidinggevende of de directie. Voor zover medewerkers 

diefstal en vandalisme melden, is er in de meeste 

gevallen dus wel sprake van een centrale registratie.

Psychisch-fysiek agressie wordt nog minder centraal 

gemeld. Ongeveer 3% van de slachtoffers klopt aan 

bij de vertrouwenspersoon. Beperkt tot de slachtoffers 

die agressie melden, blijken verhoudingsgewijs juist 

veel studenten de vertrouwenspersoon in te schakelen: 

ongeveer 15% doet dat tegenover 5 à 6% van de 

medewerkers. Het meldpunt, dat al niet alom bekend 

is, lijkt voor slachtoffers van psychisch-fysiek geweld 

helemaal niet een plaats waar ze met vertrouwen naar 

toe kunnen. Niet meer dan 1 à 2% van de slachtoffers 

van psychisch-fysieke agressie gaat naar het meldpunt. 

Studenten geven een incident vooral door aan een 

docent of aan hun mentor, medewerkers vooral aan hun 

leidinggevende en/of aan een collega.

Van psychische-fysieke agressie op school gericht 

tegen studenten komt dus maar weinig centraal 

binnen (vertrouwenspersoon, meldpunt of directie). 

Hierna zullen we zien dat medewerkers, met name 

docenten en mentoren, die van studenten te horen 

krijgen dat er geweld tegen hen is gebruikt, dat vaak 

niet centraal doorgeven. Meldingen door medewerkers 

komen wel vaker op een centraal niveau binnen 

(vertrouwenspersoon, meldpunt, leidinggevende 

of directie). Of ze ook allemaal in een centraal 

registratiesysteem terecht komen, is onduidelijk.

6.3 Afhandeling van incidenten

Slachtoffers die melding hebben gemaakt van 

ongewenst gedrag is gevraagd of de school er ook op 

heeft gereageerd. Er is niet gevraagd of de reactie van 

de leiding kwam of van een docent of een collega, als 

het bij hen was gemeld. Bij een deel van de slachtoffers 

zal dat laatste zeker het geval zijn, omdat ze alleen een 

docent of collega op de hoogte hebben gesteld. Figuur 

6.4 toont de resultaten.

Bij medewerkers heeft minder dan de helft van de 

slachtoffers die melding heeft gemaakt van diefstal 

of vandalisme vanuit school een reactie ontvangen. 

Bij studenten is dat nog minder: 30% zegt dat ze 

naderhand er iets over te horen hebben gekregen. In het 

linkerdeel van figuur 6.4 is te zien dat die percentages de 

afgelopen jaren wel fluctueren.

Op meldingen van psychisch-fysieke agressie reageert 

de school wel vaker. Bij het personeel krijgt circa 60% 

van de slachtoffers een reactie. Dat verschilt niet of 

nauwelijks van wat we in 2006 en 2008 zagen. Bij 

studenten lijkt de afhandeling zelfs af te nemen. Was 

het percentage in 2006 nog vergelijkbaar met dat bij 

het personeel, in de laatste twee metingen zien we een 

dalende lijn. In 2011 gaf 45% van de slachtoffers die 

melding hadden gedaan van een incident aan dat daar 

vanuit de school (leiding of docent) op was gereageerd, 

terwijl in 2006 nog 60% van de melders die ervaring had.

Figuur 6.4 Reactie op de melding van ongewenst gedrag; percentages zijn gebaseerd op slachtoffers die een incident hebben 
gemeld
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6.4 Ontwikkelingen en maatregelen 
rondom omgaan met ongewenst 
gedrag

Bekendheid met vertrouwenspersoon en meldpunt

Uit de gesprekken met de beleidsmedewerkers voor 

sociale veiligheid blijkt over het algemeen dat de 

instellingen beschikken over vertrouwenspersonen 

in hun organisatie en dat er meldpunten zijn waar 

zowel deelnemers als medewerkers incidenten en 

calamiteiten kunnen melden. Ook zijn er protocollen 

en werkinstructies hoe bij incidenten en calamiteiten 

te handelen. Tegelijkertijd is de ervaring dat de 

protocollen en werkinstructies nog te veel een papieren 

werkelijkheid zijn. Een van de beleidsmedewerkers 

geeft aan dat in principe iedere medewerker in de 

organisatie, op het moment dat het nodig is, weet 

welke werkinstructie of protocol in een gegeven 

context naar voren te halen. De worsteling echter blijft 

dat buiten de leden van het crisiscoördinatieteam en 

de mensen die daar direct omheen staan, het lastig 

is om veiligheid ‘tussen de oren’ van de mensen te 

krijgen. Op het moment dat er daadwerkelijk iets aan 

de hand is, handelen mensen vaak instinctief vanuit 

een bepaald onderbewustzijn, is de ervaring. “Je krijgt 

als het ware een andere actieradius van handelen dan dat 

je eigenlijk zou willen als organisatie.” Wat je hieraan kan 

doen, volgens de beleidsmedewerker, is regelmatig 

oefenen in hoe te handelen bij calamiteiten. Wat helpt 

is dat situaties gesimuleerd kunnen worden, waardoor 

het plan van aanpak in het protocol in de uitvoering 

geoefend kan worden. Bij brand is dat inmiddels een 

vanzelfsprekendheid geworden, maar bij bijvoorbeeld 

wapenbezit is dat niet echt gangbaar. Daarnaast is 

het zaak voortdurend bij de mensen te wijzen op het 

bestaan en de inhoud van de protocollen. Het is een 

kwestie van voortdurend communiceren, van ‘inslijpen’ 

als het ware.

Weten wat er in een gegeven situatie moet gebeuren, 

verschilt volgens een van de beleidsmedewerkers 

sterk per locatie. Op de ene locatie weet men sneller 

te handelen en te schakelen bij een incident dan 

op de andere locatie. Een achterliggende reden lijkt 

dat er op de ene locatie meer bekendheid is met 

vertrouwenspersoon en meldpunt. Ook meer eigen 

verantwoordelijkheid en professionaliteit maakt dat er 

op de ene locatie sneller en adequater gehandeld wordt 

dan op de andere locatie.

Voor de instellingen blijkt evaluatie in de zin van 

reflectie op opvallende uitkomsten uit het incidenten-

registratiesysteem of het verzuimregistratiesysteem 

direct aanleiding de uitkomsten bespreekbaar te maken 

en acties te ondernemen.

Monitoring via het incidentenregistratiesysteem leidt 

tot verbeteracties sociale veiligheid

Op een van de instellingen signaleert men dat er bij 
Techniek opvallend meer incidenten plaatsvinden en 
het ziekteverzuim relatief hoog is. Parallel bemerkt een 
vertrouwenspersoon of zorgcoördinator vervolgens 
dat bij de afdeling Techniek veel leerlingen zijn die 
een bepaalde begeleiding nodig hebben of extra 
zorg. De beleidsactie is vervolgens na te gaan of 
de betreffende docenten beter toegerust zouden 
kunnen worden om de problemen met de ‘moeilijke’ 
leerlingen het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen 
informatie uit eigen registratiesystemen, maar ook 
uitkomsten uit ander onderzoek (veiligheidsmonitor en 
tevredenheidsonderzoeken) vormen voor deze instelling 
als het ware puzzelstukjes om een goede analyse te 
maken van de problemen die er zijn en op verbeteringen 
aan te sturen.

Eenvoudig en duidelijk communiceren van protocollen en werkinstructies (‘levend’ houden)

Het merendeel van de beleidsmedewerkers benadrukt dat datgene wat in de protocollen en werkinstructies staat 

voortdurend, vooral eenvoudig en duidelijk, gecommuniceerd moet worden naar deelnemers en personeel, zodat ieder weet 

hoe te handelen als zich een incident voordoet. “Wij bekijken nu hoe wij heel simpel en duidelijk kunnen communiceren aan 

deelnemers en aan medewerkers wat je moet doen als je een incident aan de hand hebt. Het gaat om het benoemen van 

de protocollen en procedures in een kort overzicht en hoe de instructies daarin opgevolgd moeten worden. Dat komt bij de 

functionarissen te liggen, waardoor het misschien wat bereikbaarder wordt. Zulke documenten leven nu te weinig. Als het 

meer dan vier pagina’s is dan wordt het in de lade weggelegd. Je moet er continu de aandacht op blijven vestigen.” 
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Niet alle incidenten worden gemeld en zorgvuldig 

afgehandeld (topje van de ijsberg)

De algemene ervaring is, blijkt uit de gesprekken 

met de beleidsmedewerkers voor sociale veiligheid, 

dat niet alle incidenten gemeld worden. Of dat 

incidenten wel gemeld worden bij docenten of 

afdelingsmanagers, maar dat deze vervolgens niet 

geregistreerd worden. Sommigen spreken van een 

topje van de ijsberg. Achterliggende reden is in een 

aantal gevallen onbekendheid met systemen van 

melding en aangehaakte protocollen en instructies, 

maar ook imagoverlies. Al dan niet in combinatie met 

het voorgaande, rust op sommige incidenten een taboe, 

zoals pesten en seksuele intimidatie. Dat betekent dat er 

bij incidenten op deze terreinen pas iets gebeurt als zich 

een incident van enige omvang voordoet.

Op een van de instellingen is de ervaring dat weliswaar 

iedereen ervan overtuigd is dat aan sociale veiligheid 

gewerkt moet worden, maar daadwerkelijk de 

consequenties van die overtuiging ook tot uitvoer 

brengen is nog geen gemeengoed: “Hoewel iedereen 

overtuigd is dat aan sociale veiligheid gewerkt moet 

worden, gaan we vervolgens over tot de orde van de dag”. 

De dagelijkse praktijk is dan dat er alleen maar wat 

gebeurt op het moment dat zich een incident van enige 

omvang voordoet.

Op een andere instelling is de ervaring dat er meer 

incidenten worden geregistreerd dan voorheen. 

Dit wordt als positief ervaren. Geconstateerd wordt 

dat daarmee het registratie- en meldsysteem ook 

daadwerkelijk werkt in zijn uitvoering. “Het lukt 

beter incidenten ook daadwerkelijk te melden”. Terwijl 

verbetering van het melden van incidenten als positief 

ervaren wordt, betekent dat nog niet dat de afhandeling 

van incidenten in alle gevallen goed verloopt. Zo 

constateert een van de beleidsmedewerkers dat na 

melding van het incident de daders in de kraag gepakt 

worden, maar dat een goede nazorg richting slachtoffers 

van het incident nogal eens vergeten wordt.

Acties om de rol van docenten en leidinggevenden in 

melding en afhandeling van incidenten te versterken

Meerdere beleidsmedewerkers sociale veiligheid 

benadrukken dat docenten en leidinggevenden een 

belangrijke rol zouden moeten hebben in zowel de 

melding als in de afhandeling van incidenten. De 

dagelijkse praktijk is volgens deze beleidsmedewerkers 

echter nog vaak dat medewerkers van de facilitaire 

organisatie degenen zijn die de incidenten binnen de 

instellingen melden en ook afhandelen. Een van de 

beleidsmedewerkers sociale veiligheid verwoordt het als 

volgt: “We zouden nog een slag willen maken de docenten 

meer betrokken te maken bij de melding en afhandeling 

van incidenten. Met name de afhandeling van incidenten 

wordt vaak toch wel overgelaten aan het facilitair 

management, terwijl de docenten altijd in de omgeving zijn 

waar de incidenten plaatsvinden, zeker op de grote scholen. 

Als het echt in hun klas plaatsvindt en binnen hun sector, 

dan voelen docenten zich natuurlijk wel verantwoordelijk. 

Als het buiten hun sector is maar wel in hun eigen school, 

dan lopen ze door.” Leidinggevenden krijgen ook meer 

verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten. 

Een van de beleidsmedewerkers wijst erop dat in zijn 

instelling het beleid erop is gericht leidinggevenden 

meer op die verantwoordelijkheid aan te spreken: “We 

gaan alle leidinggevenden een belangrijke rol geven in 

de afhandeling van incidenten, omdat het op de plek zou 

moeten liggen waar het hoort, niet alleen bij het hoofd van 

facilitaire diensten, maar ook bij opleidingsmanagers.”
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Dit rapport is het derde deel van de Monitor 

Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011. Het gaat 

in op de beleidsontwikkelingen en beleidszaken 

op het terrein van sociale veiligheid. De twee 

eerder uitgebrachte delen hebben betrekking op 

de veiligheid van studenten (deel 1) en van het 

personeel (deel 2).

Deel 3 is deels gebaseerd op antwoorden over 

het beleid in de enquêtes die door studenten 

en medewerkers zijn ingevuld. Aanvullend zijn 

gesprekken over het sociaal veiligheidsbeleid 

gevoerd op 14 instellingen die deelgenomen 

hebben aan de monitor 2011. Het rapport begint 

met een beschrijving van ontwikkelingen in het 

sociaal veiligheidsbeleid in de mbo-sector en een 

beoordeling van studenten en medewerkers van het 

gevoerde beleid. In de erop volgende hoofdstukken 

wordt ingegaan op de vier inhoudelijke pijlers 

die het Platform voor Veiligheid in het mbo 

onderscheidt: het onderwijs, de school als sociale 

organisatie, veilige voorzieningen en omgaan met 

ongewenst gedrag.

7.1 Beleidsontwikkeling

Vanaf de eeuwwisseling is de beleidsontwikkeling 

op het terrein van sociale veiligheid, mede onder 

impulsen van het Platform voor Veiligheid in het mbo 

op gang gekomen. De veelomvattendheid van dit 

nieuwe beleidsterrein tezamen met de organisatorische 

complexiteit van mbo-instellingen, maken dat het geen 

eenvoudige klus is.

Op basis van in 2008 gevoerde gesprekken met 

vertegenwoordigers van mbo-instellingen konden 

drie globale fasen in de ontwikkeling van het sociaal 

veiligheidsbeleid worden onderscheiden.

In de eerste fase worden er in verschillende geledingen 

en lagen van een instelling vaak los van elkaar en zonder 

gemeenschappelijke visie maatregelen genomen vooral 

gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag. Vaak 

gaat het om maatregelen die ad hoc worden genomen 

als zich problemen voordoen. Oplossingen zijn niet 

altijd onderbouwd en de vraag, die achteraf nu ook in 

sommige instellingen wordt gesteld, is of het effect wel 

in verhouding staat tot de grote financiële investering. 

In die fase worden er op centraal niveau beleidsplannen 

ontwikkeld en geschreven. Door een vertegenwoordiger 

van een roc zijn ze als ‘papieren tijgers’ aangeduid. 

Die plannen hebben nog geen invloed op een 

samenhangend en integraal beleid. Daarvoor ontbreekt 

nog een goede structuur, in dit rapport de overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur genoemd. Tot 2006 was 

dit het beeld in veel mbo-instellingen.

De tweede fase kenmerkt zich door het organiseren 

van een overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur. 

Om een integraal en samenhangend beleid te kunnen 

voeren, is in de grote en vaak complex georganiseerde 

instellingen een structuur nodig om uitwisselingen over 

sociale veiligheid van de top (CvB) naar de werkvloer en 

vice versa mogelijk te maken. Zo’n structuur bestaat uit 

(groepen van) medewerkers op verschillende niveaus 

(lagen) en in verschillende geledingen van de instelling 

die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en 

uitwisseling van het beleid en de implementatie ervan. 

Ze komen daartoe geregeld bijeen. In de werkgroepen 

participeren medewerkers met een verschillende 

expertise (onderwijs, facilitair, arbo, HRM).

Verschillen in grootte en organisatie van instellingen in 

combinatie met een visie op sociale veiligheid bepalen 

dat die overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur 

door instellingen op heel verschillende manieren wordt 

vormgegeven. De ontwikkeling van die beleidsstructuur 

gebeurt niet in alle instellingen in hetzelfde tempo. Een 

deel van de instellingen is er rond 2006 mee gestart, 

andere instellingen een paar jaar later of soms pas de 

afgelopen twee jaar.

In de laatste monitor zagen we dan ook dat bijna de 

helft van de roc’s waar gesprekken zijn gevoerd (6 van 

de 13) nog bezig waren om zo’n structuur op te bouwen. 

De andere 7 instellingen hadden zo’n structuur al 

gerealiseerd en ‘in werking’.

In kleine instellingen, met name de vakscholen, lijkt zo’n 

structuur niet nodig. De beperkte omvang waardoor 

iedereen elkaar kent en de lijnen tussen leiding en 

werkvloer kort zijn, maken zo’n structuur overbodig, 

aldus enkele vertegenwoordigers van vakscholen.

In de derde fase wordt het sociaal veiligheidsbeleid 

breed geïmplementeerd en ook ‘gemonitord’. De 

instellingen moeten daartoe een goed werkende 

overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur hebben. 

Het opzetten van die structuur is in een deel van de 

mbo-instellingen gereed. Zo’n structuur maakt het 

mogelijk om een samenhangend beleid met oog 

voor verschillen tussen locaties te kunnen voeren en 

ook de vinger aan de pols te kunnen blijven houden. 

Bij reorganisaties zal moeten worden nagegaan 

of de overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur 

ook niet moet worden aangepast. Zo bleek een 
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roc die de interne organisatie had ‘omgegooid’ van 

5 units (sectoren) naar 12 units (colleges), ook de 

overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur deels 

opnieuw te moeten opzetten. De constatering door 

diverse beleidsmedewerkers dat veiligheid een 

geringe prioriteit heeft bij onderwijsgevenden maakt 

het belang van een goed werkende overleg- en 

verantwoordelijkheidsstructuur duidelijk. Het feit dat in 

veel roc’s die structuur al aanwezig is en in andere roc’s 

die structuur aan het ontwikkelen is, geeft voldoende 

vertrouwen dat sociale veiligheid niet van de agenda 

verdwijnt en dat bij incidenten er niet plotsklaps ad-

hocmaatregelen moeten worden genomen. In iets meer 

dan 10 jaar tijd is het mbo-veld daarin al een heel eind 

gekomen. De beleidsontwikkelingen vinden we deels 

ook terug in gunstige ontwikkelingen die in deel 1 en 

deel 2 zijn geconstateerd. Ook in dit deel zijn er positieve 

ontwikkelingen geconstateerd die waarschijnlijk niet los 

te zien zijn van de systematische aandacht die sociale 

veiligheid nu krijgt.

Een voorbeeld van de gunstige effecten is de gestaag 

toegenomen tevredenheid over het gevoerde 

veiligheidsbeleid sinds 2004. Ook in 2011 is de 

tevredenheid weer hoger dan in 2008.

Opmerkelijk is wel dat in 2011 minder medewerkers 

dan in 2008 aangaven dat ze bij de ontwikkeling van 

het sociaal veiligheidsbeleid werden betrokken. Ook 

het percentage medewerkers dat tijdig op de hoogte 

werd gesteld van maatregelen, is tussen 2008 en 2011 

gedaald. Het kan zijn dat de afgelopen jaren het beleid 

in veel instellingen al zodanig vorm heeft gekregen, dat 

discussie over beleidsplannen en maatregelen minder 

noodzakelijk is.

7.2 Pijler 1: Het onderwijs

Aangenomen wordt dat vorm, inhoud en aanbieding 

van het onderwijs van invloed zijn op de betrokkenheid 

van studenten bij hun opleiding. De inhoud kan op 

zich al in meer of mindere mate als interessant worden 

beoordeeld, die beoordeling zal mede afhangen van 

het gevoel bij studenten of de opleiding aansluit bij 

wat ze willen worden. In ieder geval is in deze en ook in 

de vorige monitor duidelijk gemaakt dat de motivatie 

om de opleiding af te willen ronden samenhangt 

met de mate van betrokkenheid bij de opleiding. 

Die betrokkenheid blijkt ook van belang als het gaat 

over sociale veiligheid. Minder betrokken studenten 

komen procentueel vaker voor in de statistieken van 

ongeoorloofd en ongewenst gedrag. Dat is het geval bij 

spijbelen, drugsgebruik, wapenbezit, lessen verstoren, 

vormen van agressie(zoals pesten, lichamelijk geweld) 

en bij diefstal en vandalisme.

Dat het onderwijs als een belangrijke pijler wordt gezien 

als het gaat om het verbeteren van het sociale klimaat, 

is dus zo gek nog niet. Als het lukt om studenten met 

een geringe binding het gevoel (terug) te geven dat hun 

opleiding wel zinvol en interessant is, kan dat ongewenst 

en ongeoorloofd gedrag terugdringen. In hoofdstuk 

3 hebben we een aantal mogelijkheden besproken en 

voorbeelden genoemd die door beleidsmedewerkers 

zijn gegeven.

De intake is een eerste mogelijkheid. Een betere match 

tussen de beroepsinteresse en de opleiding zorgt 

ervoor dat studenten zich meer op hun plaats voelen. 

Die interesse kan tijdens de opleiding veranderen of de 

gekozen opleiding kan toch minder goed blijken aan te 

sluiten bij wat een student wil. Loopbaanbegeleiding 

tijdens de studie kan die studenten snel(ler) op een 

goed spoor zetten. Het nut van een goede intake en 

loopbaanbegeleiding is de afgelopen jaren steeds meer 

ingezien en ook beleidsmedewerkers wezen erop dat 

deze onderdelen in de begeleiding van studenten meer 

aandacht krijgen.

Vorm, inhoud van een opleiding en de manier van 

lesgeven kunnen meer of minder uitdagend onderwijs 

opleveren. Uitdagend onderwijs prikkelt en motiveert 

studenten meer, zo is de veronderstelling. Ook daardoor 

neemt de betrokkenheid toe. Door beleidsmedewerkers 

zijn daar ook sprekende, zij het anekdotische 

voorbeelden van aangedragen. Beleidsmedewerkers 

wijzen er wel op dat het verband tussen goed onderwijs 

en een goede begeleiding enerzijds en ongewenst 

gedrag anderzijds door onderwijsgevenden niet of 

nauwelijks wordt gelegd.

De motivatie voor een opleiding moet soms ook 

gewonnen worden door studenten op een goede 

manier aan te spreken. Cultuurverschillen tussen 

jongeren en docenten kunnen dat bemoeilijken, met 

name als we denken aan de straatcultuur die een deel 

van de jongeren mee de school inneemt. Workshops 

of cursussen in het omgaan met straattaal en de 

straatcultuur kunnen docenten helpen om die studenten 

op een adequate manier tegemoet te treden. Diverse 

instellingen hebben dat soort workshops de afgelopen 

jaren voor hun docenten georganiseerd of zijn dat van 

plan.

Veelvuldig ongeoorloofd verzuim is een teken van 

geringere betrokkenheid bij de opleiding. De oorzaak 



Beleid

55Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011 | Deel 3: Beleid

hoeft niet per se bij de opleiding zelf te liggen, maar het 

effect, een toenemende kans op ongewenst gedrag, is 

er daarom niet minder om. We weten dat spijbelen een 

extra risicofactor is als het om ongewenst gedrag gaat. 

Door alert te reageren bij ongeoorloofd verzuim en met 

die studenten in gesprek te gaan, kunnen de oorzaken 

voor het verzuim mogelijk worden weggenomen of 

afgezwakt en de betrokkenheid bij de opleiding worden 

vergroot. De afgelopen tien jaar hebben veel mbo-

instellingen daarin al de nodige energie gestoken. De 

beleidsmedewerkers hebben dat ook bevestigd. We 

zien het ook terug in deel 1 van de monitor waar blijkt 

dat het spijbelen de afgelopen jaren aanzienlijk en 

systematisch is afgenomen.

Ten slotte zijn roosterproblemen, zoals veel tussenuren, 

een reden voor ongeoorloofd verzuim. Rondhangen in 

en om school verhoogt vervolgens de kans op ander 

ongewenst gedrag. Hoewel het hier niet gaat om 

een directe verbetering van het onderwijs zelf, is het 

rooster wel een factor om in de gaten te houden in 

het kader van sociale veiligheid. Omdat de koppeling 

tussen onderwijs en ongewenst gedrag binnen het 

onderwijs zelf niet altijd wordt gelegd volgens diverse 

beleidsmedewerkers, is het geen vanzelfsprekendheid 

dat aandacht voor aanpassingen van het rooster vanuit 

dat gezichtspunt worden gemaakt. Dat geldt overigens 

ook voor andere aspecten van het onderwijs.

7.3 Pijler 2: De school als sociale 
gemeenschap

De tweede pijler onder het sociaal veiligheidsbeleid is de 

school als sociale gemeenschap.

Binding met de school via betrokkenheid bij de 

opleiding of bij het werk als het om medewerkers gaat, 

is daar een cruciale factor in. Maar om zich op school 

‘thuis’ te voelen, komt het er ook op aan hoe studenten 

onderling met elkaar omgaan en hoe het contact is 

met docenten. Voor medewerkers geldt hetzelfde. 

In de monitor is bij studenten en medewerkers 

de tevredenheid over de sfeer op school en in de 

eigen groep of het eigen team nagegaan, net als de 

tevredenheid over het zich houden aan regels en 

afspraken en wat de school op dat terrein doet.

De tevredenheid bij studenten over de sfeer in de 

school en in de eigen lesgroep is de afgelopen jaren 

flink toegenomen. De eigen lesgroep komt er gunstiger 

uit (gemiddeld zijn studenten daar tevreden over) 

dan de school (enigszins tevreden tot tevreden). De 

tevredenheid bij medewerkers is de afgelopen jaren 

weinig veranderd en kwam steeds uit op het niveau 

dat we in de laatste monitor bij de studenten zagen. 

Studenten voelen zich dus meer thuis in de eigen groep 

dan in de school als geheel. Voor medewerkers geldt 

hetzelfde.

Over de mate waarin studenten en medewerkers zich 

aan afspraken en regels houden, zijn beide groepen 

minder te spreken. Medewerkers zijn niet tevreden, 

noch over studenten noch over collega’s. Dat is in de 

afgelopen jaren steeds hetzelfde gebleven. Studenten 

waren aanvankelijk evenmin tevreden, maar vanaf 2006 

kijken ze er positiever tegenaan, zowel als het gaat om 

het gedrag van medestudenten als om het gedrag van 

medewerkers.

Met name bij medewerkers is er dus een discrepantie 

tussen de tevredenheid over de sfeer en de 

tevredenheid over het zich houden aan regels. Bij 

studenten is de tevredenheid op beide terreinen 

de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Van een 

discrepantie is daar minder sprake.

Medewerkers blijken dan ook veel meer behoefte te 

hebben dan studenten om extra aandacht te besteden 

aan omgangsregels.

Beleidsmedewerkers hebben aangegeven dat er bij 

studenten aandacht wordt besteed aan omgangsregels. 

Dat kan aan het begin van een schooljaar zijn, als zich 

incidenten voordoen of tijdens lessen Burgerschap. 

Soms is er gerichte aandacht voor een bepaald 

probleem, zoals voor homoseksuele medestudenten 

en medewerkers of zijn er algemenere acties, zoals 

posters over sociale veiligheid. Een gedragsreglement 

voor studenten (en medewerkers) is er volgens de 

beleidsmedewerkers in ieder geval. Veel studenten 

geven echter aan er niet van op de hoogte te zijn.

Die discrepantie tussen beschikbaarheid en ervan op de 

hoogte zijn, zien we ook bij het in de groepen bespreken 

van gedragsregels. Driekwart van de docenten heeft 

aangegeven daar geregeld tot vaak aandacht aan te 

besteden, terwijl dat door minder dan een kwart van 

de studenten wordt beaamd. Zo’n 40% geeft aan dat 

er helemaal geen aandacht aan besteed is. Mogelijke 

verklaringen voor dat verschil zijn: het alleen bespreken 

met studenten die zich niet aan regels hebben 

gehouden, de bespreking beperken tot alleen de 

eerstejaars studenten. Mede in het kader van toekomstig 

werknemerschap is het belangrijk om binnen de 

lesprogramma’s daar meer aandacht aan te besteden.
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Enkele beleids medewerkers wijzen erop dat de 

boodschap minder moet komen te liggen op de 

precieze afbakening van wat wel en wat niet mag, 

wat tot haarkloverijen kan leiden, maar meer op de 

consequenties van gedrag voor anderen. Respect 

voor anderen zou het uitgangspunt moeten zijn in de 

discussies. De betreffende medewerkers geven aan dat 

in hun instelling meer voor die insteek wordt gekozen.

Met name op grotere locaties waar verschillende 

sectoren of studierichtingen bijeen zijn gebracht, 

is er een discussie over de openbare ruimten. 

Onduidelijkheid over wie daar moet optreden, leidt 

volgens diverse medewerkers ertoe dat docenten het 

corrigeren van studenten (en collega’s) overlaten aan 

conciërges of toezichthoudend personeel, ook als ze 

er zelf met de neus bovenop staan. Hoewel de meeste 

medewerkers, met name docenten, wel aangeven zich 

verantwoordelijk te voelen om zo nodig corrigerend op 

te treden tegen studenten, gebeurt dat in de ogen van 

de beleidsmedewerkers lang niet altijd. Veel docenten 

geven aan dat ze er door hun leidinggevenden ook 

niet of nauwelijks op aangesproken worden. Op dit 

punt lijkt er zowel in de communicatie als in de cultuur 

een verbeterslag mogelijk. Dat medewerkers niet 

optreden kan mede het gevolg zijn van onzekerheid bij 

medewerkers hoe een corrigerende actie uitpakt. Het 

feit dat 70% van de docenten het wenselijk vindt een 

cursus of training te volgen hoe ze moeten omgaan met 

studenten die zich agressief of ongewenst gedragen, 

kan daar op wijzen. Die trainingen worden volgens veel 

beleidsmedewerkers ook daadwerkelijk aangeboden, 

soms facultatief, soms verplicht. Niet meer dan zo’n 20% 

van de docenten heeft echter aangegeven daaraan te 

hebben deelgenomen.

De gesprekken met beleidsmedewerkers en de enquêtes 

met studenten en medewerkers wijzen erop dat de 

instellingen al het nodige doen om de school als sociale 

gemeenschap goed te kunnen laten functioneren. De 

uitkomsten geven tegelijkertijd aan dat er nog steeds 

het nodige te verbeteren valt.

7.4 Pijler 3: Veilige voorzieningen

De derde pijler betreft vooral fysieke maatregelen om 

de sociale veiligheid op de locaties beter te kunnen 

waarborgen. Ze zijn vooral preventief bedoeld. Uit de 

gesprekken met beleidsmedewerkers wordt duidelijk 

dat er op dat terrein veel is en wordt gedaan. De 

maatregelen hebben betrekking op extra voorzieningen 

en op de inrichting en het beheer van gebouwen.

Wat betreft voorzieningen gaat het om kluisjes 

voor studenten, toegangscontrole door middel van 

pasjes, poortjes en camera’s, camerabewaking in 

en rond school en aanstelling van toezichthoudend 

personeel. Dat laatste vaak in combinatie met de 

inzet van eigen stagiairs uit de opleiding Beveiliging. 

Weliswaar worden die voorzieningen niet zonder 

meer op locaties aangebracht, maar er is de afgelopen 

jaren wel het nodige in geïnvesteerd. Verschillende 

beleidsmedewerkers twijfelen nu aan het effect van 

sommige van die maatregelen. Daarbij denken ze aan 

de kosten en baten en aan een visie waarin de school als 

sociale gemeenschap het uitgangspunt is. Door de hoge 

kosten in systemen is er minder budget beschikbaar om 

juist daarin te investeren. In diverse instellingen wordt 

in ieder geval de laatste tijd kritischer naar zaken als 

camerasystemen, toezichthouders en poortjes gekeken.

Als het gaat om kluisjes voor studenten, dan zijn 

studenten en medewerkers het unaniem eens dat dat 

een wenselijke voorziening is. Vrijwel overal zijn die 

kluisjes er nu ook. Dat geldt ook voor camerabewaking 

in stallingen en op parkeerterreinen. De kans op 

diefstal en vandalisme van persoonlijke spullen en 

vervoermiddelen en het gevoel van onveiligheid in 

(onverlichte en aan het oog onttrokken) stallingen, ligt 

daar zeker aan ten grondslag.

Hoewel meer dan de helft tot bijna driekwart van de 

medewerkers andere maatregelen, zoals camera’s 

bij ingangen, toegangscontrole en controle door 

toezichthouders wenselijk vindt, zijn veel minder 

studenten daarvan overtuigd.

Wat betreft de gebouwen gaat het om de inrichting en 

het onderhoud. Bij de inrichting zijn twee zaken van 

belang: de indeling en de transparantie.

Verschillende beleidsmedewerkers geven aan dat ze 

bij de (her)inrichting van grote locaties steeds meer 

rekening (willen) houden met kleinschaligheid binnen 

grootschaligheid. Opleidingsrichtingen krijgen daarbij 

een eigen vleugel of gedeelte van het gebouw, waarbij 

de inrichting en de sfeer afgestemd worden op een 

opleidingsrichting of waarbij afdelingen een eigen 

kleur hebben. Het moet medewerkers en studenten het 

gevoel van een eigen ‘territorium’ geven en, wat wellicht 

belangrijker is, het gevoel van een sociale gemeenschap 

waarin medewerkers en studenten elkaar kennen. 

Daarmee draagt de inrichting tevens bij aan de tweede 

pijler.
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Beschikbaarheid van sociale ruimten, zoals zithoeken en 

pauzeruimten, is een ander punt van belang als het gaat 

om het sociale klimaat en veiligheid. Meer dan de helft 

van de docenten vindt dat het ontbreekt aan een goede 

werkruimte naast de lesruimten. Een derde van de 

docenten geeft datzelfde aan voor de beschikbaarheid 

van sociale ruimten in het gebouw.

Een andere belangrijke maatregel waar een preventieve 

werking vanuit moet gaan bij de inrichting van 

gebouwen is de transparantie in het gebouw. Dat moet 

voorkomen dat er plaatsen en ruimten in het gebouw 

zijn die zich aan het zicht onttrekken en zo gemakkelijk 

plekken kunnen worden voor ongewenst gedrag. In 

de woorden van een van de beleidsmedewerkers: “Alle 

ruimten moeten vanuit ten minste twee invalshoeken inkijk 

mogelijk maken.” Veel beleidsmedewerkers hebben 

aangegeven dat er bij nieuwbouw en bij herinrichting 

tegenwoordig met dat principe rekening wordt 

gehouden.

Of een gebouw er netjes uitziet en ruimten schoon zijn, 

wordt ook gezien als een factor die kan bijdragen in de 

preventie van ongewenst gedrag. De veronderstelling 

is dat gebruikers van smerige en rommelige ruimten 

het zelf ook niet meer zo nauw nemen als het gaat om 

opruimen van rommel. Vandalisme kan er ook door 

worden versterkt. Naar het oordeel van docenten valt er 

op dat punt nog wel wat te verbeteren, zeker waar het 

de lokalen betreft. Een aanpak in een van de instellingen 

is om een bepaalde docent verantwoordelijk te stellen 

voor een bepaald lokaal. Hij/zij moet andere gebruikers 

erop aanspreken als het lokaal niet netjes wordt 

achtergelaten. In een eerdere monitor was het rommelig 

achterlaten van een lokaal door collega’s een belangrijk 

punt van ergernis bij docenten.

7.5 Pijler 4: Omgaan met ongewenst 
gedrag

In de preventieve sfeer kan veel worden gedaan en 

wordt ook al veel gedaan, zo kwam naar voren uit de 

gesprekken en enquêtes. Dat kan niet verhinderen 

dat studenten en medewerkers zo nu en dan over de 

schreef gaan. Dat maakte de vierde pijler in het sociaal 

veiligheidsbeleid noodzakelijk, namelijk het bieden 

van de mogelijkheid om ongewenst gedrag te kunnen 

rapporteren en goed af te kunnen handelen.

Ongewenst gedrag kan altijd wel worden gemeld door 

een docent of een collega op de hoogte te stellen. Bij 

kleinigheden hoeft dat geen probleem te zijn, maar bij 

ernstigere incidenten wel. De vraag is of het probleem 

dan wel goed wordt opgepakt (conform afgesproken 

procedures). In ieder geval draagt het niet bij aan 

een goed overzicht van de frequentie en de aard van 

problemen in de instelling. Met als mogelijk gevolg 

dat vereiste maatregelen niet worden genomen. Een 

herkenbaar en toegankelijk meldpunt is dan ook 

belangrijk. En als het gaat om ernstige problemen 

in de persoonlijke sfeer, de aanwezigheid van een 

vertrouwenspersoon. Vrijwel alle beleidsmedewerkers 

hebben aangegeven dat die voorzieningen er op de 

meeste locaties zijn. Maar studenten en medewerkers 

zijn er minder van op de hoogte dan wenselijk is. Van het 

personeel weet 70% dat er een vertrouwenspersoon op 

hun locatie is; van de studenten minder dan 60%. Wat 

betreft het meldpunt gaat het om respectievelijk circa 

50 en 40% van de medewerkers en de studenten. Bij 

studenten is de bekendheid van de vertrouwenspersoon 

en het meldpunt de afgelopen jaren wel sterk 

toegenomen. Dat kan erop wijzen dat die beide 

voorzieningen nu vaker dan een aantal jaren geleden 

aanwezig zijn. Afgaande op de bekendheid bij het 

personeel wijst het er eerder op dat instellingen die 

voorzieningen de laatste jaren beter onder de aandacht 

brengen van de studenten. De veronderstelling dat 

slachtoffers van ongewenst gedrag er beter mee bekend 

zijn dan niet-slachtoffers, blijkt niet het geval.

Hier ligt dus zeker nog een taak voor instellingen. 

Temeer daar lang niet alle slachtoffers het ongewenst 

gedrag melden op school. Van degenen die het wel 

doen, komt de melding ook lang niet altijd terecht 

bij het meldpunt of de vertrouwenspersoon, ook niet 

als het gaat om relatief ernstige vormen van agressie. 

Van de medewerkers die slachtoffer zijn van diefstal 

of vernieling geeft 60% dat door op school, bij de 

studenten is dat 50%. Maar lang niet iedereen doet dat 

dus centraal. Wat betreft psychisch-fysiek geweld, zoals 

pesten, verbale agressie, lichamelijk geweld enzovoort, 

gebeurt het nog minder: respectievelijk de helft en een 

kwart van de slachtoffers bij medewerkers en studenten 

geeft het door op school.

Uiteraard is de onbekendheid met het meldpunt of de 

vertrouwenspersoon hier niet de enige factor, maar 

er meer bekendheid aan geven in combinatie met 

vergroten van de toegankelijkheid zal ongetwijfeld 

helpen.

Het melden zal ook worden bevorderd als slachtoffers 

het gevoel hebben dat hun melding serieus zal worden 

genomen. Afgaande op de gerapporteerde bevindingen 
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van slachtoffers is dat nog lang niet altijd het geval. Bij 

melding van diefstal en vandalisme volgde er bij minder 

dan de helft van de medewerkers en bij minder dan een 

derde van de studenten een vervolgreactie vanuit de 

instelling. Bij psychisch-fysiek geweld is dat wel beter (60 

en 45%), maar ook hier horen relatief veel slachtoffers 

niets meer over hun melding. Deels is dat te verklaren 

doordat niet iedereen een voorval officieel meldt, maar 

ook als dat wel werd gedaan volgde er lang niet altijd 

een reactie.

Op dit punt is er vanaf 2006 ook niet echt een 

verbetering te zien. Een aantal beleidsmedewerkers 

geeft wel aan dat er een integraal meldsysteem opgezet 

wordt waarin ook verantwoording naar slachtoffers is 

opgenomen, maar in de praktijk lijkt dat of nog niet 

goed te werken of nog geen effect te hebben.
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